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İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımı “havza bazlı, bilimsel ve bütüncül” olarak ele alıyor. İzmir Tarımı adı altında;
kooperatifler eliyle iklime ve coğrafyaya uygun ekim/dikim ve hayvancılık yapılacak. En az yüzde 50’lik su tasarrufuyla
su kaynakları korunacak. Markalaşmış ürünlerin pazarlanmasıyla da çiftçi ve üretici düzenli gelire kavuşacak

İZMİR’İN PARLAYAN YILDIZI, TARIM VE SANAYİ İLÇESİ KEMALPAŞA 

Hedef, tarımda markalaşmak

KOOPERATİFLEŞME temelinde kırsal kalkınmayı,
doğru tarım uygulamalarıyla su kaynaklarını 

verimli kullanmayı ve şehri tarımda bir dünya 
markasına dönüştürmeyi hedefleyen İzmir Büyükşehir
Belediyesi, “İzmir Tarımı” modelini hayata geçiriyor.
Havza bazlı bu modelin ön hazırlık çalışmaları, 
Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla kurulan uzman ekip
tarafından, kırsal bölgeler tek tek ziyaret edilerek yapıldı. 

Ürünler dünyaya pazarlanacak

SOYER, “Tarım ve hayvancılık, iklim ve coğrafi
özelliklerle uyumlu olmalı; birbirini beslemeli.

Doğal, kaliteli ürünler üretilmeli ve satılmalı. Turizm gibi
yan gelir alanları yaratmalı. İzmir Tarımı, işte bu döngü
ile birlikte yerli ve milli tarımı hayata geçirecek. Az
sulamayla çok verim alınacak. Küçükbaş hayvancılık
gelişecek. Zeytin, zeytinyağı, et ve süt ürünleri üretilecek;
paketlenecek, markalaşacak, dünyaya pazarlanacak.”

Soyer: Alım garantisi veriyoruz

TARIM ve hayvancılık yapılan tüm mecralarda
ayrıntılı envanter çıkarıldı. İklim, yağış rejimi, coğrafi

özellikler ve su kaynakları gibi veriler ışığında; bölgede
hayata geçirilmesi gereken tarım modeli planlandı.
“Başka bir tarım mümkün” felsefesini hayata geçirme
yolunda ilk adımı attıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer,
“Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimize, hayvancımıza
alım garantisi veriyoruz” dedi, şu bilgileri verdi.

HABERLERİ Sayfa 4 ve 5’te

İZMİR Büyükşehir
Belediyesi, tarihi ve doğal
güzellikleriyle Ege’nin en
nadide turizm beldelerinden
biri olan Foça’da da yaşam
kalitesini yükseltecek
projeleri hızla hayata
geçiriyor. Alt ve üst yapı
yenilemeleri kapsamında
son iki yılda maliyeti 
41 milyon lirayı bulan
yatırımlar yapıldı. nSayfa 8’de

Destekler çiftçi ve
üreticiye can verdi
Destekler çiftçi ve
üreticiye can verdi
Destekler çiftçi ve
üreticiye can verdi
Destekler çiftçi ve
üreticiye can verdi
Destekler çiftçi ve
üreticiye can verdi
İZMİR Büyükşehir Belediyesi,
yerelde kalkınmayı hedefleyen tarım
politikasıyla Türkiye’ye örnek oluyor.
“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu
çerçevesinde kooperatifleşme
destekleniyor, çiftçiye ve üreticiye
adeta can veriliyor. nSayfa 6’da

Gediz Deltası’na
İZSU KALKANI
İZSU Genel Müdürlüğü, tarımın ve
sanayinin bir arada geliştiği Kemalpaşa,
Menemen, Aliağa ve Foça’ya, alt ve
üst yapı yatırımlarıyla sağlık katıyor;
havzayı geleceğe taşıyor. nSayfa 2’de

Foça yenileniyorFoça yenileniyorFoça yenileniyorFoça yenileniyorFoça yenileniyor

GEDİZ Havzası’nın
bereketli ilçesi
Menemen de
Büyükşehir’in sihirli
dokunuşlarıyla
değişiyor, gelişiyor.
İlçeye son iki yılda yapılan alt ve üst
yapı yatırımlarının tutarı 127.5
milyon lirayı buldu. n Sayfa 7’de

Menemen’in yüzü
yatırımla gülüyor
Menemen’in yüzü
yatırımla gülüyor
Menemen’in yüzü
yatırımla gülüyor
Menemen’in yüzü
yatırımla gülüyor
Menemen’in yüzü
yatırımla gülüyor

Aliağa’ya değer 
katan dokunuşlar
TARİHİ zenginlikleri, doğal güzellikleri,
gelişen liman ve sanayi alanlarıyla
Aliağa, Büyükşehir’in yatırımlarıyla
daha da kıymetleniyor. nSayfa 6’da

ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
VERİMLİ tarım alanları ve
hızla büyüyen sanayisi ile
kentin parlayan yıldızı
Kemalpaşa, İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin yatırımlarıyla
daha da gelişiyor. Hizmet
binalarından üretim
tesislerine, parklardan ova
yollarına son iki yılda 
ilçeye yapılan yatırımların
toplam tutarı 40 milyon
lirayı geçti. nSayfa 3’te

Ağustos 2021 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yayın organıdır. Sayı: 05
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en değerli tarım bölgelerinden biri olmasının yanı sıra en büyük organize sanayi bölgesini de barındıran
Kemalpaşa’yı, dev yatırımlarla geleceğe taşıyor. Yalnızca İZSU’nun son iki yılda yaptığı yaptığı yatırımların tutarı 120 milyon TL’yi buldu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel
Müdürlüğü, Aliağa’da taşkın sorununa son
vermek için yaklaşık 13 milyon liralık yatırımla
kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerini
temizledi. Eskiyen ve bakıma ihtiyaç duyulan
hatlarda yenileme yapıldı. 121 kilometre
uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 2 kilometre
yağmur suyu hattı yenilendi. Pek çok mahallenin
içme suyu şebeke hattı da yenilendi. 7 milyon
liralık yatırımla eskiyen ve ekonomik ömrünü
yitiren 4.5 kilometrelik şebeke hattının yanı sıra
Yüksekköy Mahallesi’nin iki kilometrelik
basma hattı ve Yeni Şakran Su Deposu’nun 360
metrelik ana iletim hattı da yenilendi. 
Terfi merkezine enerji 

İZSU, Aliağa İçme Suyu Terfi Merkezi’ne
enerji sağlamak
için de
çalışmalarını
sürdürüyor.
Elektrik tesisi
imalatı
tamamlandıktan
sonra merkeze
enerji
sağlanacak.    
Sağlıklı şebeke hattı

İZSU, yatırım programına Aliağa ilçe
merkezi ile mahallelerinin içme suyu şebekesi ve
iletim hatlarını yenilemeyi de dahil etti. Bu
kapsamda Ziya Erdoğan Caddesi, Cemalettin
Aksu Caddesi, Zeynel Yavuz Caddesi, 
Gül Küme Evleri, 2219 Sokak ve Hacıömerli
Köyü’nde 10 kilometreye yakın hattın
yapımına devam ediliyor. 
Üç mahalleye altı su kuyusu 

Özellikle yaz aylarında yaşanan susuzluk
sorunu sondaj kuyuları ile çözüme kavuşuyor.
Aliağa’nın su ihtiyacını karşılamak için
Güzelhisar, Çaltılıdere ve Yenişakran
mahallelerinde toplam altı adet su kuyusu açılıyor.

Aliağa’ya yatırım yağmuru

Avrupa standartlarındaki
arıtma tesislerinin sayısı ve 
arıtma kapasitesiyle Türkiye’nin
lider kenti İzmir, ileri biyolojik
yöntemle çalışan yeni bir 
atık su arıtma tesisine 
daha kavuştu.

21 bin metrekarelik alana
kurulan Gerenköy İleri 
Biyolojik Arıtma Tesisi için 12
milyon lira yatırım yapıldı.
İzmir’in 23’üncü ileri biyolojik
atıksu arıtma tesisi, günde 
2 bin 600 metreküp evsel atık
suyu arıtıyor. Tesis; Kemal
Atatürk, Fevzi Çakmak,
Yenibağarası, Hacıveli, Kazım
Dirik, Koca Mehmetler, 
Yeniköy mahalleleri ve
Menemen’e bağlı Villakent,
Musabey, Çavuşköy, Kesik
mahalleleri olmak üzere toplamda

16 bin kişiye hizmet verecek.
İçme suyu hattı yenilendi

Foça’da İZSU Genel
Müdürlüğü tarafından başlatılan,
içme suyu iletim hatları ile su
şebekesi yenileme çalışmaları
tamamlandı. Arızaların ve su
kaçaklarının önüne geçmek
amacıyla yapılan çalışmalar
kapsamında Foça’nın 40
yıllık içme suyu hattı yenilendi.

Eskiyen ve kaçaklara neden 
olan 100 kilometrelik imalat
çalışması ile birlikte günlük 
5 bin metreküp kapasiteli yeni su
deposunun maliyeti toplam 
58 milyon lirayı buldu. 
Temiz su için arıtma tesisi

İZSU Genel Müdürlüğü, Foça
ve Yenifoça’nın sağlıklı içme
suyu ihtiyacını karşılamak için
30 bin metreküp kapasiteli içme
suyu arıtma tesisi de kuruyor.
Tesis, İzmir’in çevre
yerleşimlerine kurulan ilk içme
suyu arıtma tesisi olacak. 51 bin
metrekarelik alanda kurulacak dev
tesis, yaklaşık 59 milyon liraya
mal olacak. Musabey’de 
bulunan 19 adet kuyudan alınan
su, tesiste arıtılarak Foça ve
Yenifoça’da yaşayan
vatandaşlarımıza iletilecek. 

Foça’da sorunlar çözüldü

Menemen’de özellikle yaz
aylarında ortaya çıkan su
sıkıntısının çözümü yolunda son
iki yılda 325 bin TL’lik yatırım
yaparak dört adet yeni
sondaj kuyusu açan
İZSU Genel
Müdürlüğü, dev
yatırımlarla
yağmur suyu ve
kanalizasyon
hatlarını da
yeniledi.
Mayıs 2021’e
kadar 680 bin
liralık yatırımla
20 kilometrelik
yağmur suyu
hattı imalatı
yapıldı. 34.5 milyon
liralık yatırımla da 73
bin 68 kilometre
kanalizasyon şebekesi imalatı
gerçekleştirildi. Villakent,
Maltepe, Kesik, Çavuş,
Musabey, Kozbeyli, Yeniköy,
Gerenköy, Emiralem, Yahşelli
ve Göktepe, Seyrek,
Günerli ve Ulukent
mahallelerinde
tamamlanan kanal
ve yağmur suyu
yatırımları ile
ilçenin daha
sağlıklı
altyapıya
kavuşması
sağlandı. 4.6
kilometrelik
alanda dere ıslah
çalışması ve 108
kilometrelik alanda
dere temizlik
çalışmaları yürütüldü.
Bugüne dek 7 milyon 628 bin
388 liralık yatırım yapıldı. 
Devam eden çalışmalar

İlçeye hizmet verecek olan
ve yüklü yatırımlarla yürütülen
baraj, içme suyu arıtma 
tesisi, atık su arıtma tesisi ve

hizmet binaları çalışmalarının
yanı sıra Emiralem, Yahşelli ve
Göktepe yerleşimlerinde
19.7 kilometresi tamamlanan ve

1.9 kilometre alanda
sürdürülen

kanalizasyon imalatı,
Asarlık ve

İncirlipınar
mahallelerinde
5.3 kilometrelik
alanda
yürütülen dere
ıslahı işleri
devam ediyor.
Planlanan
yatırımlar

Merkez ve
Mermerli

mahallelerinde bir
kilometrelik

yağmursuyu işi, Bozalan
Mahallesi bir adet içme suyu
sondaj kuyusu işi, muhtelif
mahallelerde yapılacak olan 20
kilometrelik yağmursuyu işi,

Merkez ve Mermerli
mahallelerinde 

17 kilometrelik
kanalizasyon işi,

muhtelif
mahallelerde
100
kilometrelik
kanalizasyon
işi ile Doğa
Mahallesi,
Devedüşen ve
Sarpıncık

derelerinde
yürütülecek 1.2

kilometrelik ıslah
işinin ihale hazırlık

çalışmaları devam
ediyor. Menemen Atıksu

Arıtma Tesisi 2. Etap ÇED
Raporu ve uygulama 
projelerinin hazırlanması işi ile
Bozalan Paket Atıksu 
Arıtma Tesisi işlerinin
planlamaları ise sürüyor.

Menemen’de
kesintisiz
hizmet atağı

İZSU Genel Müdürlüğü, doğanın bereketi ve
üretimin enerjisiyle dolu Kemalpaşa’da sürdürdüğü
çalışmalarla ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini 
artırıyor. Gediz Deltası’nın korunması ve kentin
geleceği için büyük önem taşıyan projeleri hızla
hayata geçiren İZSU, 25 bin kişiye hizmet verecek
ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapımını
sürdürüyor. Öte yandan 12 mahallenin kanalizasyon ve 
yağmur suyu altyapısı da yapılarak, deltanın 
korunması için bir büyük adım daha atılmış oldu. 

35 milyon liralık yatırım
Ulucak’ta yapımı devam eden ileri biyolojik atıksu

arıtma tesisi, arıtma alanında Türkiye birincisi olan
İzmir’in 69’uncu atık su arıtma tesisi olacak. 
Günde 5 bin metreküp evsel atık suyu arıtacak. Ulucak,
İstiklal, Atatürk, Cumhuriyet, Damlacık, Kuyucak ve
Ansızca mahallelerinde yaşayan 25 bin kişiye hizmet
verecek tesiste, ultraviyole yöntemiyle dezenfekte
edilen sular güvenle deşarj edilecek. 35 milyon 
liralık yatırımla hayata geçirilen tesisin, 2022 
başında hizmete alınması hedefleniyor. 

İZSU, Bağyurdu, Yiğitler, Ören, Armutlu,
Aşağıkızılca, Yukarıkızılca, Örnekköy ve Çiniliköy
mahallelerinin altyapı sorunlarını çözmek için de 
40 milyon liralık yatırımla yeni kanalizasyon ve

yağmur suyu hattı imalatları yapıyor. Toplam 57 bin
161 metre kanalizasyon hattı ve 5 bin 220 metre
uzunluğunda yağmur suyu hattı imal ediliyor.
Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlanacak
yeni hatların şu ana kadar 41bin133 metrelik

imalatı tamamlandı. Tüm çalışmaların, Mart
2022’de tamamlanması hedefleniyor. 

Ulucak, Kuyucak, Damlacık ve Ansızca
mahallelerinde de yeni kanalizasyon hattı imalatları
yapıldı. 31 milyon liralık yatırımla toplamda 48 bin 700

metrelik yeni kanalizasyon hattı tamamlandı. Ayrıca
9 bin 300 metrelik yağmur suyu hattı imal edildi.
İZSU’nun, altyapı çalışmalarını tamamladığı
bölgelerde, asfalt ve parke taşı gibi üst yapı kaplama
çalışmalarına da hızla devam ediliyor.

İZSU’nun Aliağa’da planladığı ve hızla
hayata geçireceği diğer yatırımlar şöyle:
l Çaltıdere Mahallesi’nin kanalizasyon şebekesi
yenilecek ve paket arıtma tesisi yapılacak. 
l Bozköy Mahallesi içme suyu
şebeke hatları yenilenecek.
l Bozköy, Yukarı ve
Aşağı Şehitkemal
mahallelerinde 13.5
kilometrelik atık su
ve yağmur suyu
şebekesi ve iletim
hattı projeleri
hazırlanacak.
l Yenişakran,
Aşağışakran,
Bahçedere, Hacıömerli
ve Yenikalabak
mahallelerinde 90 kilometrelik
atık su, 20 kilometrelik yağmur 
suyu hattı yapılacak. 
l Yenişakran Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi
uygulama projeleri hazırlanacak. 
l Çakmaklı Mahallesi’nde paket atıksu arıtma

tesisi yapılacak.
l Fatih, Barbaros Hayrettin ve Mimar Sinan
mahalleleri (HELVACI) derelerinde beş
kilometrelik ıslah çalışması yapılacak.

l Yukarı Şehitkemal
Mahallesi’nde 1.5

kilometrelik dere ıslahı
yapılacak. 

l Çoraklar ve
Samurlu köylerinde
13 kilometre
uzunluğunda içme
suyu şebeke ve
iletim hattı

yapılacak. 
l Aşağışakran,

Bahçedere, Kapıkaya,
Bozköy ve Yüksekköy

mahallelerinde 56 kilometre
uzunluğunda içme suyu iletim ve

şebeke hattı yapılacak.
l Aliağa’nın mevcut içme suyu arıtma tesisi
revize edilerek günlük 432 metreküp
kapasiteli yeni tesis kurulacak.

Planlanan yatırımlar neler?
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İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Kemalpaşa’nın altyapı sorunlarını çözme
yolunda önemli adımlar attı. Fen İşleri Daire
Başkanlığı'nın 35 milyon 801 bin liralık
yatırımıyla ilçede pek çok cadde, sokak
asfaltlandı, köy ve üretim yolları düzenlendi.
Yaya ve trafik ulaşımını rahatlatacak
düzenlemeler ve kilit parke taşı atağı ile ilçenin
çehresi değişti. Park ve Bahçeler, Yapı İşleri,
Kent Tarihi ve Tanıtımı daire başkanlıklarının
da hayata geçirdiği projeler ile toplamda 40
milyon 400 bin liralık yatırım yapılan
Kemalpaşa'da, Büyükşehir bu yıl da önemli
yatırımları hizmete almaya hazırlanıyor. 

81 bin ton asfalt serildi
Son iki yılda ilçede asfalt çalışmalarına

ağırlık verildi. Ortalama 8 metre genişliğinde 41
kilometre uzunluğunda yola eşdeğer 81 bin ton
sıcak asfalt serimi yapıldı. Bozulan yollar
yenilendi. Yenmiş bağlantı ve ulaşım yolu,
Ulucak Mevkii Adnan Menderes Caddesi, İzmir
Caddesi, M. İsmet İnönü Caddesi, Mehmet Akif
Ersoy Mahallesi Atatürk Bulvarı, Ansızca -
Kuyucak bağlantı yolu,  Çambel otoban
bağlantı yolu,  Halilbeyli Mahallesi Biyogaz
Fabrikası yolu, Ansızca Mahallesi otoban
bağlantı yolu, Kuyucak köy yolu ve Ulucak
Mahallesi yolları asfaltlandı. 

Bu yıl neler yapılacak?
Yıl sonuna kadar 35 kilometre uzunluğunda

yola eşdeğer 70 bin ton asfalt serimi daha
yapılacak. Halilbeyli Mahallesi bağlantı
yolu, Yukarı Yiğitler ile Yukarı Kızılca bağlantı
yolu asfaltlanacak. Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi Kirazlı Caddesi'nde yol ve tretuvar
düzenlemesi yapılarak, cadde taşıt trafiği ve
yaya ulaşımı için güvenli hale getirilecek.
Altyapı kurumlarının çalışmalarının ardından,
Damlacık Mahallesi ve Ulucak Mevkii’nde
asfaltlama çalışmaları ise devam ediyor. 

34 kilometre ova yolu 
Gediz Havzası'nın bereketli topraklarına

sahip ilçede üreticiye destek olmak amacıyla
üretim yolları da düzenlendi. İki yılda 171 bin
metrekare alan, yani ortalama 5 metre
genişliğinde 34 kilometre uzunluğunda köy ve
ova yolunun sathi kaplaması yapıldı. Yiğitler,
Bağyurdu, Halilbeyli, Yukarıkızılca köyleri ile
İstiklal ve Örnekköy mahallelerinde bulunan
üretim yollarının sathi kaplaması yapıldı. Ören
Mevkii’nde ise çalışmalar devam ediyor. Yıl
sonuna kadar Halilbeyli, Dereköy, Vişneli,
Beşpınar, Yenmiş, Yukarıkızılca, Mehmet Akif

Ersoy, Harıldak, Armutlu, Aşağıkızılca'da
bulunan üretim ve ulaşım yollarında 246 bin
metrekare alan, yani 49 kilometre üretim
yolunun sathi kaplaması daha yapılacak. 

30 kilometre kilit parke taşı
2019'dan bu yana 26 kilometre uzunluğunda

(152 bin metrekare) kilit parke taşı 
döşendi. Yenikurudere, Aşağıkızılca,
Hamzababa, Kızılüzüm, 
Kamberler, Ansızca,
Çınarköy, Sütçüler,
Akalan, Vişneli,
Yenmiş, Yeşilköy,
Kuyucak, Zeahmet,
Çanbel
mahalleleri
modern ulaşım
altyapısına
kavuştu. Yıl
sonuna kadar 
18.4 kilometre
uzunluğunda 
(92 bin metrekare)
kilit parke taşı daha
döşenecek yerler
arasında; Örnekköy,
Nazarköy, Çiniliköy,
İstiklal, Sütçüler, Damlacık
mahalleleri yer alıyor. Ulucak
Mahallesi'nde kilit parke döşeme 
çalışmaları devam ediyor. 

Parklara yeni oyun grupları
Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, parkları

ve yeşil alanları, çocuk oyun grupları ve
spor kondisyon aletleri ile donattı. 

1 milyon 361 bin liralık harcamayla parklara
ve yeşil alanlara 11 adet çocuk oyun grubu, 12
adet salıncak, 14 adet tahterevalli ve 30 adet
kondisyon aleti konuldu. Parklarda oturma

grupları oluşturularak 50 adet piknik masası ile
çöp kovaları yerleştirildi.  477 adet ağaç, 
26 binin üzerinde çalı, 141 binin üzerinde 
yer örtücü mevsimlik çiçek ve soğanlı
bitkinin dikilmesi sağlandı. 

Ayrıca Aşağıkızılca, Yukarıkızılca,
Hamzababa, Vişneli, Ören 75. Yıl Cumhuriyet,
Gökçeyurt, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk,
Ansızca, Kuyucak, Bağyurdu Kazımpaşa ve

Dereköy mahalllerinde bulunan
anıt niteliğindeki üç menengiç,

bir meşe ve 15 çınar 
ağacı restore edilerek,

yok olmaktan
kurtarıldı. 

Nif Dağı
kazısına
destek

Kent
tarihinin gün
ışığına

çıkarılması için
kazı çalışmalarına

sponsor olan İzmir
Büyükşehir

Belediyesi, 2020 
yılında Kemalpaşa'da Nif

Dağı kazı çalışmalarını da
destekleme kararı aldı. Verilen destek

miktarı 200 bin lira oldu. Bu yıl destek
miktarı 480 bin lira olarak belirlendi. 

Bal tesisi yenilendi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün”
vizyonundan doğan İzmir Tarımı stratejesi
doğrultusunda, ilçede tarım ve hayvancılığa da
büyük destek veriliyor. Bu doğrultuda 
Dereköy Mahallesi'nde bulunan bal işleme 
ve paketleme tesininin tadilatı yapılarak

üreticinin kullanımına sunuldu. 

Üreticiye taze güç
Aşağıkızılca'da Meyve Sebze İşleme ve

Soğuk Hava Deposu kurulacak. 4 bin 500
metrekarelik alanda hayata geçirilecek 
projede idari ofisler, paketleme, kurutma,
işleme bölümü ile bin 50 metrekarelik alanda
soğuk hava deposu bulunacak.

Bağyurdu’na futbol sahası
Bağyurdu Yenimahalle'de Kemalpaşa

Belediyesi işbirliği ile içinde soyunma odalarının
da bulunduğu sentetik çim yüzeyli futbol sahası
yapımına başlandı. Okullara destek çalışmaları
kapsamında Ümran Baradan Güzel Sanatlar
Lisesi'nde bakım onarım yapıldı. Merkez Atatürk
İlkokulu ve Ortaokulu'nda soyunma odaları ile
oyun park alanının tadilatı tamamlandı. 

İki Masal Evi de geliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların

sosyal gelişimlerini desteklemek ve annelere
mesleki beceri kazandırmak için hayata
geçirdiği Masal Evi projesi Kemalpaşa'ya da
ulaştı. 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi ile Sekiz
Eylül Mahallesi'nde, 36-53 ay yaş grubundaki
çocuklar için ruhsal, sosyal, fiziksel ve bilişsel
eğitim imkanları sunulacak masal evleri hayata
geçirilecek. Tesislerde iki oyun odası, faaliyet
odası, yemekhane ve idari ofisler bulunuyor.

Üstü meydan, altı otopark
Yukarı Mahalle'de otopark sorunu ve

meydan ihtiyacı giderilecek. 3 bin 145
metrekarelik alanda yer altında iki katlı, 
100 araç kapasiteli otoparkı olacak. 
Otoparkın üstü ise dinlenme alanları, 
peyzaj ve yeşil alan düzenlemeleri ile bölgenin
çekim merkezi haline gelecek. 

İki hizmet binası bir arada
İzmir Büyükşehir Belediyesi,

Kemalpaşa'daki hizmet hızını ve kalitesini
artırmak amacıyla tüm birimlerini aynı
çatı altında toplayacak. Yukarı Mahalle'de 
aynı alanda Belediye Hizmet Binası ile
İtfaiye Hizmet Binası yükselecek. 1134
metrekarelik alanda yer alacak hizmet
binasında İZSU birimleri, vezne ve abone
bölümleri ile idari birimler bir arada toplanacak.
1356 metrekarelik alanda yer alacak
İtfaiye Hizmet Binası'nda ise yatakhane,
yemekhane, spor salonu ve dört itfaiye aracı
kapasiteli garaj olacak. Hizmet binalarının
projeleri yıl sonunda tamamlanacak ve
ardından yapım ihalesine çıkılacak.

152 bin m2 parke taşı

YAPILDI

81 bin ton sıcak asfalt

34 kilometre ova yolu 

YAPILACAK

70 bin ton sıcak asfalt

49 kilometre ova yolu

2 yeni atık su arıtma tesisi2 yeni atık su arıtma tesisi2 yeni atık su arıtma tesisi2 yeni atık su arıtma tesisi92 bin m2 parke taşı

Tarım ve sanayi kentine
büyük dokunuş

Tarım ve sanayi kentine
büyük dokunuş

Tarım ve sanayi kentine
büyük dokunuş

Tarım ve sanayi kentine
büyük dokunuş

Tarım ve sanayi kentine
büyük dokunuş

Verimli tarım alanları ve hızla büyüyen sanayisi ile İzmir’in parlayan yıldızı Kemalpaşa, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
yatırımlarıyla daha da gelişiyor. Son iki yılda ilçeye yapılan yatırımların toplam tutarı 40 milyon lirayı geçti



5Ağustos 20214 Ağustos 2021

ve
dışına satılacak

üretilen, markalaşma süreci tamamlanmış, paketlenmiş ürünler; katma
değer kazanmış olarak satış, pazarlama ve ihracata hazır hale gelecek. ürünleri
ilk etapta İzmir’de tüketilecek. ülke genelindeki diğer mecralarda satışa sunmak,

ihracat yapmak ve çiftçiye daha iyi gelir sağlamak amacıyla İzfAş, ege İhracatçılar Birliği,
İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret odası gibi fuarlar, ticaret ve ihracat konularında ihtisaslaşmış 

kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri geliştirilecek. Böylece, satış ve pazarlama ağları 
genişletilecek.  üretimde aşırı su ve zirai ilaç kullanılan tarım ürünleri, dünya genelinde
tercih edilmiyor. dolayısıyla küresel tarım ve gıda pazarlarında, İzmir’de kendiliğinden,

doğal olarak yetişen stratejik ürünlere olan talep giderek artacak. İzmir Tarımı
ürünlerinin tanınırlığı; “doğal ve sağlıklı gıda olması” temelindeher geçen yıl biraz daha büyüyecek. 

İzmir Tarımı, altı ana ayak üzerine oturtulan, bilimsel ve
bütüncül yaklaşımla planlanan bir havza tarımı modeli…
Yaygın tarımdan temel farkı, doğal kaynak kullanımını
odağına alması ve sulama miktarında ciddi tasarruf
sağlaması, böylelikle kuraklıkla mücadele etmesi. Bunun
dışında, İzmir Tarımı, tarımı sadece tarlada yapılan ve
sonlanan bir zirai faaliyet olarak görmüyor. Tohum
aşamasından başlayıp son tüketiciye uzanan tüm süreci
kapsıyor. Yani yoksullukla mücadele ediyor.

Yerli ve milli tarım ekonomisi inşa edilecek
Türkiye’de tatlı su kaynaklarının yüzde 77’si, yani

yaklaşık 5’te 4’ü tarımsal sulamada kullanılıyor. Yüzde 
13’ü sanayide; yüzde 10’u ise içme suyu ve evsel 
kullanım olarak harcanıyor. Tarımda, “israfa” varan 
bu denli yüksek oranda sulama yapılmasının nedeni olarak;
iklimsel ve coğrafi koşullar dikkate alınmadan yapılan 
ürün tercihlerinin rol oynadığı görülüyor. 

Bugün tüm dünya, küresel iklim krizi ile mücadele
ediyor ve su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya
gayret ediyor. Son yıllarda ortalama sıcaklıkların arttığı
dikkate alındığında, Türkiye’de de su kaynaklarının verimli
ve tasarruflu kullanılmasının önemi ortaya çıkıyor.

Yüzde 50 su tasarrufu sağlanacak
Dolayısıyla İzmir Tarımı’nın en temel özelliği, 

sulamaya hiç gerek duyulmayan, yağmur suyunun yettiği 
ya da tasarruflu sulamayla yetişebilen tarımsal
ürünlerin yetiştirilmesine öncelik vermesi… Böylece 
bugün tarımsal sulamada kullanılan suyun yüzde 
50’ye varabilecek oranda tasarruf edilmesi öngörülüyor.  
Bu yüzde 50’in  çoğu; doğru tarımsal ürünlerin doğru 
yerde ekiliyor olması ile sağlanacak. Ürün planlaması, 
iklim ve toprak koşullarına göre yapılacak. Öngörülen 
su tasarrufunun diğer yarısı ise modern sulama
tekniklerinin hayata geçirilmesiyle sağlanacak. 

Böylece baraj, kuyu sondajı gibi pahalı yatırımlara
imza atmadan çok büyük oranda kârlılık sağlanmış olacak. 
Su güvenliği sayesinde, sıcaklık ne kadar artarsa artsın, 
İzmir susuz kalma stresi yaşamayacak. Bir yandan iklim
kriziyle ve kuraklıkla en doğru şekilde mücadele 
edilirken, diğer taraftan üretim verimliliği ve kârlılığı 
sayesinde kırsal kalkınma gerçekleştirilecek.  

Sıfır maliyetle dev yatırım!
İzmir Tarımı, iklim, su, toprak yapısı ve diğer coğrafi

koşullar dikkate alınarak kurgulandı. Doğru tarım ürünlerinin
tercih edilmesi, yerli tohum ve hayvan ırklarının korunması,
geliştirilmesi, her aşamada devam edecek Ar-Ge faaliyetleri,
ürünlerin paketlenmesi, markalaştırılması, pazarlama ve ihracat
faaliyetleri ile iletişim, İzmir Tarımı’nın ayaklarını oluşturuyor.
İzmir Tarımı, Türkiye’ye egemen olan dışa bağımlı tarım
ekonomisi yerine, yerli ve milli bir tarım ekonomisi inşa ediyor.
İzmir Tarımı’nın ayakları, ana hatlarıyla şunlar olacak: 

İzmir Tarımı’nın ana omurgası, İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin; çiftçiye, üreticiye ve hayvancıya
verdiği alım garantisi olacak. Ürünler üreticiden
alınacak; yardımlar için dağıtıma ve satışa hazır
getirilecek. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı,

çiftçiye ve üreticiye makine ve ekipman desteği
verebilmek için “makine parkları” kurmaya devam
edecek. Planlama dahilinde; küçükbaş hayvan, arıcılık,
tohum ve meyve fidanı destekleri de devam edecek.
Tüm bunlar için küçük çiftçinin örgütlenmesi ve bu
örgütlülük içerisinde üretimin gerçekleşmesi,
İzmir tarımının olmazsa olmazı… İzmir Büyükşehir
Belediyesi, bu doğrultuda, küçük üreticilerin 
üst birliği olan KÖY-KOOP ile işbirliği yapacak.
Arka sokaklara gönül köprüsü

Kooperatiflerden doğrudan alım yapılacak. Ürünler,
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ekonomik

açıdan dezavantajlı vatandaşlarımıza dağıtılacak.
Böylece ve kırsal ve kent arasında sağlam bir 
“gönül köprüsü” de kurulacak. 
Paketlenecek, markalaşacak, pazarlanacak

Alım garantisinin ikinci ayağında ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu BAYSAN A.Ş.
olacak. BAYSAN da ürünleri kooperatiflerden alacak,
işleyecek, paketleyecek, Halkın Bakkalı’nda ve diğer
mecralarda satış ve pazarlamasını yapacak. 

Büyükşehir adına tüm bu operasyonu yüretecek
olan BAYSAN, bir yandan da diğer tarımsal
şirketlere ve kooperatiflere örnek teşkil edecek.
BAYSAN toplamda, 4 bin kara sığır, 50 bin koyun, 
7.5 milyon litre koyun sütü ve 5 milyon keçi sütü,
toplamda 12.5 milyon litre küçükbaş sütü alımı
gerçekleştirecek. Bu ürünlerde, İzmir Tarımı 
kriter ve ilkelerine uyum şartı aranacak.

İzmir Tarımı felsefesinde; tarım, tarlada başlayıp tarlada biten bir
zirai faaliyet olarak değil; ürün planlaması, lojistik, işleme, paketleme,

markalaşma, tanıtım, satış, ihracat, Ar-ge, eğitim faaliyetleri ve sertifikasyon
süreçleri gibi tüm ayaklarıyla birlikte bir ekosistem olarak ele alınıyor. 
İzmir’in bu yeni tarım vizyonu,  altı temel ayak üzerinde yükseliyor. Birincisi “ürün
envanteri ve planlama” süreci… Burada temel olarak su kaynaklarını az kullanan,
bölgeye özgü stratejik ürünler tercih ediliyor.  Bu ürünlerin başında küçükbaş et ve
süt ürünleri, tahıllar (hububat) ve yine yağmur suyuyla beslenen atalık yem
bitkileri, ardından zeytinyağı ve son olarak da üzüm ürünleri geliyor.

İzmir Tarımı kapsamında bu stratejik ürünlere ilave olarak su
ürünleri, aromatik bitkiler gibi diğer ürünler de

desteklenecek. İzmir’in yanı sıra ülkenin diğer kentlerini
ve ihracat yoluyla yurtdışını besleyebilecek kadar büyük

bir potansiyele sahip bu ürünlerin ortak özellikleri;
yağmur suyuyla gelişmeleri, fazladan sulamaya

ihtiyaç duymamaları ve geniş alanlarda
üretim potansiyeli olması… 

Bölgeye özgü
stratejik ürünler
Bölgeye özgü
stratejik ürünler
Bölgeye özgü
stratejik ürünler
Bölgeye özgü
stratejik ürünler
Bölgeye özgü
stratejik ürünler

Çiftçiye ve üreticiye alım garantisi 

İZMİR TARIMI İLKELERİİZMİR TARIMI İLKELERİİZMİR TARIMI İLKELERİİZMİR TARIMI İLKELERİİZMİR TARIMI İLKELERİ
Tarımsal su kullanımını yüzde 50

azaltarak içme suyumuzu koruyor.

Sulama ihtiyacı olmayan, ekonomik
değeri yüksek, yerel tarım
ürünlerini alım garantisi ile
destekliyor. 

Tarımsal ürünlerin markalaşmasını ve
pazarlamasını destekleyerek 
katma değerini büyütüyor.

İhracat potansiyeli
yüksek, nitelikli
tarım ürünlerini
teşvik ederek
Türkiye
ekonomisini
büyütüyor.

Küçük üreticinin
örgütlenmesini
teşvik ediyor;
çiftçilerimizin
doğduğu yerde
doyabilmesinin
önünü açıyor.

Kadınların ve gençlerin tarım
ekonomisinde yeniden söz 
sahibi olmasını sağlıyor. Kırsaldaki
yaşam kalitesini büyütüyor.

Tarım alanlarını sadece gıda 
üretimi için değil, tüm canlılar
için geliştiriyor; doğanın
korunmasını destekliyor.

Toprağı, suyu ve tohumu en dengeli
şekilde kullanarak iklim kriziyle

mücadele ediyor.

Yerel tohumları ve hayvan ırklarını
yaygınlaştırarak yerli ve milli
tarıma sahip çıkıyor.

Şehirlerimizde yaşayan milyonlarca
insanın sağlıklı, güvenilir ve
ekonomik gıdaya erişmesinin
önünü açıyor.

Türk çiftçisinin kadim
üretim geleneğini

günümüz koşullarına
uyarlayarak
ülkemizin kültür
mirasını koruyor.

Kırsalda turizmi
destekleyerek
üreticinin yan
gelir elde etmesini
sağlıyor; kentlileri

doğayla
buluşturuyor.

Hayvancılığımızı
GDO'lu ithal yeme 

mahkum olmaktan kurtarıyor.
Topraklarımızda atalık yem 
bitkileri yeniden yeşeriyor. 

Çiftçilerimizin ekonomik gücünü
artırıyor; kırsaldaki yoksulluğu
kader olmaktan çıkarıyor.

Doğayla uyumlu tarımsal 
yeniliklerin gerçekleşebilmesi için
tarımsal araştırmaları ve
inovasyonu destekliyor.

İzmir Tarımı kuraklık ve yoksullukla mücadele ediyorİzmir Tarımı kuraklık ve yoksullukla mücadele ediyorİzmir Tarımı kuraklık ve yoksullukla mücadele ediyorİzmir Tarımı kuraklık ve yoksullukla mücadele ediyorİzmir Tarımı kuraklık ve yoksullukla mücadele ediyor

İzmir Tarımı, tarımsal faaliyeti sadece tarlada başlayıp tarlada biten bir zirai

uygulama olarak görmüyor. “Başka bir tarım mümkün” felsefesi ışığında, tarım bundan  çok

daha fazlası… üretim aşamalarının denetlenmesi, ürünün işlenmesi, sanayileşmesi,

markalaşması, iletişim stratejisi, satışı ve pazarlaması, Ar-ge faaliyetleri, sertifikasyon ve gelir getirici

yan sektörleriyle tarım, başlı başına dev bir ekosistem. İzmir Büyükşehir Belediyesi, BAYSAN A.ş.’yi,

tohumdan sofraya uzanan bu müthiş döngünün kurulması ve sürdürülebilir olması yolunda lokomotif görevi

üstlenmesi için kurdu. şirket; tarladan alınacak ürünlere katma değer sağlanması, paketlenmesi,

pazarlanması ve satışı faaliyetlerini yürütecek. küçük üreticilerin güçlerini birleştirecek ve yatırıma

dönüştürecek. Böylece İzmir tarımını dönüştürücü bir kaldıraç işlevi görecek. 2021 ve 2022

yıllarında toplamda, 338 milyon 600 bin Tl’lik alım yapılacak. Böylece İzmir Büyükşehir

Belediyesi’nin yapacağı maddi destek neredeyse üç kat artacak. Bu alımların;

154 milyon 600 bin lirası süt ürünlerine, 97 milyon lirası et ürünlerine,

15 milyonu yem bitkilerine ve geri kalan 72 milyon ise diğer

ürünlere tekabül ediyor.

ürünün değeri
markalaşarak artacak

Yurtiçi ve dışına satılacak
İzmir mozarellası,

İzmir beyaz peyniri ya da et
ürünleri, İzmir Tarımı ana markası
altında, ayrı bir isimle markalaşacak. 

Bu konuda halkla ilişkiler,
iletişim, satış ve pazarlama uzmanları
özel olarak çalışma yürütüyor.
İzmir’de üretilen, hem doğanın
sağlığını hem de insan sağlığını
koruyan ürünler, “Başka bir tarım
mümkün” felsefesinin somut 
çıktıları olarak tanınacak. 

Böylece İzmir Tarımı’nın
marka değeri oluşturulacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
markalaşma yolunda çalışma
yapmak isteyen kooperatiflere ve

üreticilere de destek verecek. 

İtalya ve İspanya gibi
Türkiye’de tarımsal yatırımlar,

büyük oranda ova arazilerine
yapılıyor. Anadolu’daki tarım
arazilerinin büyük kısmı, “marjinal”
olarak nitelenen eğimli araziler.
Buralarda organik madde çok fazla
birikmiyor. İzmir Tarımı, küçükbaş
hayvancılığı destekleyerek, bu
işlenmeyen eğimli arazileri de
tarımsal ekosisteme yeniden dahil
edecek. İtalya ve İspanya’da bu
sistem, markalaştırılan ürünlerle
kırsal bölgelerde kalkınmanın temel
taşı olarak yıllardır uygulanıyor. 

Sistemin sürdürülebilir olması ve sürekli
gelişmesi yolunda  araştırma-geliştirme  (Ar-
Ge) faaliyetleri, eğitim ve sertifikasyon
süreçleri kesintisiz devam edecek. İzmir

Büyükşehir Belediyesi, bu hedef doğrultusunda “tohum
merkezleri” kurmak için çalışmalarını başlattı. Bunun
dışında Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile

birlikte kurulan Girişimcilik Merkezi’nin odağında ‘tarım’
olacak. Sasalı’da kurulan araştırma merkezinde, iklim
değişikliği ve kuraklıkla ilgili senaryolara ilişkin
bilimsel çalışmalar yapılacak. Büyükşehir ayrıca ürün
planlamasının ve doğru tarım uygulamalarının
gerçekleşebilmesi için Tarım Bakanlığı, üniversiteler ve ilgili
tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışacak.

Ar-ge yatırımları ile hep daha iyiye koşacak

İzmir Tarımı modelinde kilit taş
‘bölgeye, iklime ve coğrafyaya özgü
üretim’ olacak. Örneğin keçi, Ege
ikliminde son derece iyi büyüyebilen,
çok fazla yem istemeyen, makiliklerde

otlayan, son derece yüksek
verimli ve sağlıklı şekilde

büyüyebilen bir hayvan.
Diğer küçükbaş

hayvanlar ile İzmir’e
özgü küçük bir sığır ırkı
olan karasığır da
destekleme
kapsamında olacak. 

Bu hayvanlar
traktörün ve
tarım makinelerinin
giremediği 
eğimli arazilerdeki

doğal meralarda, 
ot ihtiyaçlarını yılın

7-8 aylık döneminde
karşılayabiliyorlar.

Türkiye’nin, son 
yıllarda samanı ve yem

bitkilerini ithal eder duruma
geldiği düşünüldüğünde, bu kadim
yöntemin gerekliliği ve kârlılığı
çok daha iyi anlaşılıyor. 

Bunun dışında yine hiç su
istemeden ve kış yağmurlarıyla
büyüyen Karakılçık ve Saz Çavdarı gibi
tahıllara; Gambille ve Mürdümük gibi
atalık yem bitkilerine; İzmir iklimine en
uygun tarımsal ürünlerden zeytin ve
zeytinyağı ile üzüme de alım garantisi
verilecek. Çünkü bunlar, kendi doğal
koşullarında, çok fazla girdiye ve
sulamaya ihtiyaç olmadan yetişen
hayvanlar ve bitkiler. Bilimsel
araştırmalar, az sulanan ürünlerde
kolay kolay hastalık olmadığını ve
dolayısıyla bunları ilaçlama ihtiyacı
doğmadığını ortaya koyuyor. Bu
veri de İzmir Tarımı modelinin
doğruluğunu ve farkını ortaya koyuyor. 

Bu bitkilerin besleyiciliği de çok
yüksek ve kuraklıkla mücadelede
oldukça etkili. Kışın büyüyorlar ve
yağmur sularını bünyelerinde tutarak
hızla gelişiyorlar. Örneğin Saz Çavdarı,
üç metreye kadar uzayabiliyor. Saman
ihtiyacını karşılayan bitki, her sene
buğday gibi ekilebiliyor. Anadolu’nun
bu kadim bitkisi, kaybolmuş bir
tohumdu ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından bulunup 
yeniden ekimine başlandı. 

herkes birbirini besleyecek
Sistemin hayata geçmesinde ve

yaşamasında küçük çiftçilerin el ele
vermesi, örgütlenmesi çok önemli…
Böylece havza ölçeğinde planlanan
tarımda, farklı alanlardaki üreticiler,
birbirlerinin tarımsal faaliyetlerinden
de faydalanacak. Birinin çıktığı,
diğerinin girdisi olacak. Örneğin
ovada hububat eken çiftçi, gübre
ihtiyacını dağda, yamaçta hayvancılık
yapan üreticiden karşılayacak.

Hangi ürünlere
neden alım garantisi
verilecek?

gambilya ve
mürdümük
karışık tohumu

kış ve bahar
yağmurlarıyla
gelişen gambilya
ve mürdümük,
besleyici değeri
yüksek atalık yem
bitkileri. Bu iki tür,
sulama ihtiyacı
duymamaları
nedeniyle
kuraklıkla
mücadelede de
büyük önem
taşıyor.

İzmir Tarımı’nın önem verdiği olgulardan
biri de Anadolu kadınının, tarımdaki kadim
bilgeliği… geleneksel tarımda hasat
teknikleri, tohumların korunması gibi
konularda yönetici rol üstlenen çiftçi
kadınlara; bugün hâlâ ege’nin dağ
köylerinde sıklıkla rastlanıyor. Bu köylerde
aynı zamanda son derece eski tarımsal
pratikler de uygulanmaya devam ediyor. Ve
dahası, buralardaki tarımsal üretim de
oldukça yüksek miktarlarda gerçekleşiyor.

Örneğin zeytinyağında ya da küçükbaş
hayvancılıkta, kadınların aktif olduğu, el
emeği ile üretilen zeytinyağı, et ve süt
ürünleri halen bol miktarda bulunuyor. 

dolayısıyla İzmir Tarımı’nda kadınlar çok
belirleyici bir rol üstlenecek. kadının
tarımdaki yeri, konumu daha da güçlenecek.
kadınlar, sadece tarlada çalışan işçi olarak
değil, aynı zamanda tarımın esaslarını bilen,
doğru tarımın nasıl olması gerektiğini
anlatan ‘usta kişiler’ olarak konumlanacak. 

Soyer’in talimatıyla saha ekipleri kuruldu
İzmir Tarımı modelinin teorik altyapısının

hazırlanması için İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla geniş bir
saha ekibi oluşturdu. Kent kırsalındaki tüm
ilçeleri tek tek gezen, her bir çiftçiyle,
üreticiyle, muhtarlarla, halkla bire bir iletişim
kuran ekip; bölgenin adeta tarımsal röntgenini
çekti ve çekmeye devam edecek.

Hangi üründen ne kadar üretildiği, hangi
yöntemlerin kullanıldığı, ne kadar sulama
yapıldığı, hayvancılık yapılıyorsa hangi
yemlerin kullanıldığı, zeytincilik yapılıyorsa

ağaçların nasıl işlendiği gibi konularda
oldukça detaylı bir sosyolojik araştırma
yürütüldü. Sonuçta bölgenin tarımsal
envanteri çıkarıldı. Bundan sonraki aşamada
belirlenen stratejik ürünlerin ve üretim
tekniklerinin, küçükbaş hayvancılığın hayata
geçirilmesi, güçlendirilmesi var. Nihai hedef,
hava bazlı tarım modeli olan İzmir Tarımı ile
katma değerli ürünler üretilmesi, kırsal
kalkınmanın gerçekleştirilmesi, su
kaynaklarının korunması ve İzmir Tarımı’nın bir
dünya markasına dönüştürülmesi…

Yan ekonomiler
yaratacak

günümüzde tarım, salt üretimle anılmıyor. Bu devasa ekomistem, başta

agroturizm ve eğitim olmak üzere pek çok farklı alanda yan ekonomiler

yaratıyor ve ekstra gelir kapıları açıyor. İzmir Tarımı’nın hedeflerinden biri

de yine kırsalda kalkınmayı destekleme yolunda agroturizm ve eğitim

faaliyetlerini hayata geçirmek; çiftçinin 12 ay boyunca yan gelir elde

etmesini sağlamak. Bu doğrultuda isteyen çiftlikler, aynı zamanda bir

agroturizm destinasyonuna evrilebilecek. 

Yurtiçinden ve dışından konuklar gelecek

konuklar, tarımsal alanlarda konaklayacak, tarım faaliyetlerine

katılacak, ürünleri tanıyacak, tarıma dair eğitimler alacak. Bu sayede

bölgede, kültürel mirasa saygı çerçevesinde bir kolektif bilinç de oluşacak.

Bunun en önemli yansıması olarak da ürünlerde doğallık ve kalitede

standart anlayışı köklü biçimde yerleşecek. daha ileriki 

süreçlerde, agroturizmle bağlantılı olan etnografya, 

coğrafya, zooloji, agronomi (tarım bilimi) gibi alanlara 

ilişkin sayısız turistik faaliyetin de 

gelişeceği öngörülebilir.

Tarımda yanlış yapılanlar neler?Tarımda yanlış yapılanlar neler?Tarımda yanlış yapılanlar neler?Tarımda yanlış yapılanlar neler?Tarımda yanlış yapılanlar neler?Tarımda yanlış yapılanlar neler?Tarımda yanlış yapılanlar neler?
Samanı dahi ithal eder duruma gelen Türkiye tarımının 

en önemli sorunu; iklim, toprak ve coğrafya ölçeğinde bir 
ürün planlaması yapılmaması… 

Bu durumun pek çok olumsuz sonucu var. Bunlardan en
önemli ikisi; ülkenin büyük tarım potansiyeline rağmen yeterli
tarımsal gıda, et/süt ürünü üretilememesi ve yine yanlış
planlamadan kaynaklı olarak tatlı su varlığının yüzde 70’e
varabilen oranda “vahşi sulama” ile israf edilmesi… 

Örneğin genel olarak kurak iklime sahip Küçük Menderes
Havzası’nda, bol sulama isteyen yemlik mısır bitkisi yetiştirilmeye
çalışılıyor. Bunun için de özellikle yaz aylarında çok fazla sulama

yapılıyor. Bu yanlış seçim nedeniyle doğal su kaynakları,
normalden çok daha büyük bir hızla eriyor. Araştırmalar da
havzadaki yeraltı su kaynaklarının oldukça azaldığını gösteriyor. 

Ana esasları hatırlıyoruz
İzmir Tarımı, on yıllardır ihmal edilen, tarımın en temel

kurallarını yeniden hayata geçirme projesi… Yerli ve milli tarımı
inşa etme projesi. Bu modelde tarım, “tasarım bilimi” yaklaşımıyla
ele alınıyor. İklim, sıcaklık, toprak ve su yapısı, yağış dönemleri ve
rejimi hangi tarımsal ürüne uygunsa o ürünler yetiştirilecek. İzmir
Büyükşehir Belediyesi de bu ürünlere “alım garantisi” verecek. 

Saz çavdarı üç
metreye yaklaşan
boyuyla değerli
bir saman tahılı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen
İşleri Daire Başkanlığı, 2019 yılından
bu yana Aliağa’da 13.6 kilometre
uzunluğunda yola eşdeğer 27 bin ton
sıcak asfalt serimi yaptı. Yıl sonuna
kadar 8 kilometre yola eşdeğer 15 bin
680 ton asfalt serimi daha yapılacak.
Bozköy, Çıtak, Kalabak, Kapukaya,
Karaköy, Karakuzu, Kazımdirik ve
Siteler mahalleleri asfaltlanacak. 
Cengiz Topel Caddesi'nde ise çift 
taraflı toplam üç kilometre kaldırım
imalatı yapılarak, cadde yayalar
için daha güvenli hale getirildi. 

Pamuk, tütün, sebze, zeytin ve
çekirdeksiz üzümün üretildiği Aliağa'da
köy ve üretim yolları düzenlendi. Son
iki yılda 250 bin metrekare alanın, yani
ortalama 5 metre genişliğinde 49
kilometre uzunluğunda köy ve ova
yolunun sathi kaplaması yapıldı.
Çakmaklı, Aşağı Şehit Kemal,
Karakuzu ve Helvacı mahallelerinde
sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.
Yıl sonuna kadar Helvacı Mahallesi'nde
200 bin metrekare alanda, yani 5 metre
genişliğinde 20 kilometre uzunluğunda
ova yolunun sathi kaplaması bitirilecek. 

18 mahalleye daha kilit parke
Kilit parke taşı döşeme

çalışmalarıyla pek çok bölgede yaya ve
taşıt trafiği rahatlatıldı. 10 kilometre
uzunluğunda (50 bin 500 metrekare)
kilit parke taşı döşenerek Çakmaklı,
Çıtak, Yukarı Şehit Kemal, Güzelhisar,
Karakuzu mahalleleri yepyeni
görünüme kavuşturuldu. Yıl sonuna
kadar Bahçedere, Bozköy, Çakmaklı,
Çaltıdere, Çıtak, Fatih, Hacıömerli,
Horozgediği, Kalabak, Kapukaya,
Karaköy, Samurlu, Şehit Kemal,
Uzunhasanlar, Yalı, Yeni Şakran,
Yukarı Şehit Kemal ve Yüksekköy
mahallelerinde toplam 15 kilometre

uzunluğunda (59 bin metrekare) kilit
parke taşı daha döşenecek. 

Spor ve eğlence bir arada
Parklara 132 bank, üç piknik masası,

bir çocuk oyun grubu, üç salıncak,
dört adet tahterevalli montajı 
yapıldı. İlçenin farklı noktalarında
yurttaşların açık havada spor yapmasını
sağlamak amacıyla altı adet spor
kondisyon parkı kuruldu. 

Daha yeşil ilçe için…
Pek çok noktada ağaçlandırma ve

yeşil alan düzenleme çalışmalarına
ağırlık verildi. Aliağa Yerel Hizmetler
Binası'nın çevresine mazı, abelya ve sarı
papatya türlerinden oluşan 206 adet
bitki dikildi ve sekiz adet oturma bankı
montajı yapıldı. Aliağa Kültür Merkezi
çevresi, yeşillendirme çalışmaları ile
güzelleşti. Alana dokuz yalancı akasya
ve abelya ile sarı papatya türlerinden

oluşan 200 adet çalı bitkisi dikildi.
Ayrıca ilçe genelinde 104 ağaç ile bin
56 adet çalı bitkisinin dikimi yapıldı.

Kalabak’ta anı ormanı
2020 yılında, 19 Ekim Muhtarlar

Günü’nde İzmirli muhtarlar için anı
ormanı oluşturuldu. Aliağa’nın Kabalak
Köyü’ndeki 210 bin metrekarelik
ağaçlandırma alanına, İzmir'de görev
yapan 1293 muhtar için 1293 fidan
törenle dikildi. Bugüne kadar alanda
dikilen ağaç sayısı ise bin 865'e ulaştı.

Fıstık çamları dikilecek
Öte yandan Çoraklar Köyü'nde

çam ağaçlarının bulunduğu
ağaçlandırma alanı, fıstık çamı 
ormanına dönüştürülecek. 240 bin
metrekarelik alana 4 bin 620 adet 
fıstık çamı dikilecek. Anıt ağaçlara da
sahip çıkan İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Samurlu Mahallesi'nde

bulunan tarihi çınarı ve Şakran
Mahallesi’ndeki menengiç ağacını
restore ederek yok olmaktan kurtardı. 

Masal Evi ve meslek fabrikası
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin

çocukların sosyal gelişimlerini
desteklemek ve annelere mesleki beceri
kazandırmak için hayata geçirdiği
Masal Evi projesi, Aliağa'ya da 
ulaştı. Yeni Mahalle'de hizmet 
vermeye başlayacak masal evinde 
36-53 ay yaş grubu çocuklar için ruhsal,
sosyal, fiziksel ve bilişsel eğitim
imkânları sunulacak. Masa Evi’nde
iki oyun odası, faaliyet odası,
yemekhane ve idari ofisler bulunuyor.
Masal Evi bünyesinde açılacak Meslek
Fabrikası Kurs Merkezi’nde ise
annelerin meslek edinmesi ve istihdama
katılımları sağlanacak. Tesis
bünyesinde atölye, mutfak atölyesi,
bebek bakım odası, idari ofisler

Parlayan yıldız ALİAĞAParlayan yıldız ALİAĞAParlayan yıldız ALİAĞAParlayan yıldız ALİAĞAParlayan yıldız ALİAĞA
Tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, gelişen liman ve sanayi alanlarıyla İzmir’in parlayan yıldızı Aliağa, Büyükşehir Belediyesi’nin
yatırımlarıyla daha da kıymetleniyor. Son iki yılda ilçenin alt ve üstyapı işleri için yaklaşık 25 milyon liralık yatırım yapıldı
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50 bin 500 m2 parke taşı

YAPILDI

27 bin ton sıcak asfalt

49 kilometre ova yolu

YAPILACAK

15 bin 680 ton sıcak asfalt

20 kilometre ova yolu 
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Et ve süt üretiminde stratejik öneme sahip
küçükbaş hayvancılığın teşvik edilmesine yönelik
desteklerini yoğunlaştıran İzmir Büyükşehir
Belediyesi; Aliağa, Kemalpaşa ve Menemenli 120
üreticiye Sakız, Kıvırcık ve Saanen cinsi toplam
468 küçükbaş hayvan hibe etti. Havzada
çekirdek sürüler yaratmayı amaçlayan projeden
41 köy faydalandı. Mera ve otlakların daralması
nedeniyle yem maliyetleri katlanan küçükbaş
hayvan üreticilerine yem desteği sağlayacak
proje de hayata geçirildi. Aliağa, Foça,
Kemalpaşa ve Menemenli üreticilere
önümüzdeki aylarda ücretsiz yem desteği de
sağlanacak. Büyükbaş hayvancılık yapan
üreticilere süt yemi desteği ise bu yıl 
Aliağa’da başladı. Yedi köyden 18 üreticiye 
192 çuval büyükbaş süt yemi dağıtıldı. Süt
üretimini desteklemek amacıyla Aliağa Kalabak
ile Foça Gerenköy Tarımsal Kalkınma
kooperatiflerine toplam 25 bin litre kapasiteli
üç adet süt soğutma tankı hibe edildi.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın
olduğu meralarda yeni içme suyu göletleri
açılırken, kırsalda yer alan göletler temizlendi,
genişletilerek aktif hale getirildi. Menemen’de
yedi yeni hayvan içme suyu göleti yapıldı, üç
göletin de su tutma kapasitesi yükseltildi.

Toprak analizi ve eğitim
Dört ilçede toplam bin 898 toprak 

analizi gerçekleştirildi. Köylü ve çiftçi bilinçli
ve daha dengeli sulama yönetimi
konusunda bilgilendirildi. Toprak analiz
laboratuvarından faydalanan üretici sayısı
1150’ye, havzada analiz hizmeti verilen köy
sayısı ise 78’e ulaştı. Ata tohumu Karakılçık
buğdayı, Menemen'de de 500 dönümlük arazide
başladı. Çiftçilere alım garantisi verildi.

İlçelerde ortak makina parkları kurulması ve
modernize edilmesi amacıyla İzmir’in 17 kırsal
ilçesinin ziraat odalarıyla protokol imzalandı.
Kemalpaşa, Foça, Menemen ve Aliağa ziraat
odalarına 31’i zeytin hasat makinesi olmak üzere
toplam 54 adet modern tarım makinesi hibe
edilecek. Foça’ya 40 ton kapasiteli elektronik
kantar kuruldu. Mahsulün tüketiciye ve işleme
tesislerine ulaştırılmasını kolaylaştıran kantar
sayesinde hem üretici desteklendi hem de
ürünlerin pazarlama süreci kolaylaştı.

Kooperatif emeği doğal köy ürünlerini halka

direkt ulaştırmak için kurulan Halkın Bakkalı,
Menemen Ulukent’te de açıldı; 8’inci 
şubeye ulaştı. Menemen ve Kemalpaşa’da beş
noktada kurulan tarımsal tahmin ve erken 
uyarı sistemleri sayesinde, meteorolojik 
riskler, zirai hastalıklar ve zararlılar hakkında
gerekli önlemleri almaları konusunda bölge
üreticileri SMS’le bilgilendiriliyor.

Büyükşehir’in, Aliağa, Foça, Kemalpaşa ve
Menemen ilçelerinde dağıttığı sertifikalı meyve ve
zeytin fidanı sayısı 750 bini aştı. Gelir getirici
türlerle havzada meyve üretimi desteklendi, ürün
yelpazesi çeşitlendi. Güz aylarında dağıtılacak
fidan talepleri de alınmaya başlandı. 

Öte yandan Büyükşehir, Ziraat Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi, Köy-Koop İzmir Şubesi ve
İzmir Veteriner Hekimleri Odası işbirliğiyle
geliştirilen “Çiftçi Eğitimleri Projesi”
Kemalpaşa’nın Akalan ve Yiğitler köylerinde
yapıldı. Pandemi nedeniyle ara verilen
eğitimler çok yakında yeniden başlayacak.

Gelir getirici ürünler
Menemen ve Kemalpaşa Yeni Kurudere

Köyü’nde 7 bin 500 kök bal bitkisi lavanta 
fidesi dağıtıldı. Köklü arıcılık geleneğine sahip
havzada bal üretimi desteklendi. Aliağa,
Kemalpaşa ve Menemen’de arıcılık eğitimlerini
tamamlayan 115’i kadın 167 üreticiye bin 
kovan ile 11 kalemden oluşan (kıyafet, 
şerbetlik, el demiri, körük vs.) üretim seti hediye
edildi. Kovan ve malzeme desteklerinden 

toplam 37 köy faydalandı. Büyükşehir 807 arı
üreticisine de 2 bin 282 ana arı dağıttı.

Dereköy’e Bal İşleme ve Paketleme Tesisi
kuruldu. Dereköy-Gökyaka Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi ortağı 60 bal üreticisinden son iki
yılda 80 bin kavanoz çam balı alındı; ihtiyaçlı
ailelere ulaştırılan erzak paketlerine eklendi. Ürün
alım protokolü ocak ayında yenilendi, ilk alım
yapıldı. Dereköy’de kurulan modern tesiste
paketlenen 10 bin kavanoz çam balı ihtiyaçlı
ailelerin sofralarına ulaşmaya başladı. 

Kemalpaşa’ya yeni tesis
Kemalpaşa Belediyesi’ne ait 32 dekarlık

alanda meyve/sebze boylama, işleme, 
kurutma ve paketleme tesisi ile soğuk hava
depolarından oluşan üretim ve lojistik 
üssü kurulmasına yönelik hazırlıklar da hızla
sürüyor. Yukarı Kızılca Köyü’ne kurulacak 
tesis, gelecek yıl hizmete girecek; meyvecilik
faaliyetlerinin markalaşmasına ve
pazarlanmasına yönelik önemli işlev sağlayacak. 

Zeytinde halka leke ile mücadele desteklerine
Aliağa Hacıömerli Köyü’nden başlayan
Büyükşehir, 38 zeytin üreticisine hastalıkla
mücadelede kullanılmak amacıyla 1150 kilo
bordo bulamacı dağıttı. Foça Ilıpınar, Yeniköy ve
Kozbeyli köylerinde zeytin sineği ile havza bazlı
mücadelesine devam eden Büyükşehir, yaklaşık
50 bin zeytin ağacına koruma kalkanı sağladı.
Saha ve destek çalışmalarına tarım gönüllüsü
gençler de katıldı. Desteklerden 343 zeytin

üreticisi yararlandı. Hasat döneminde zeytinin
ekonomik değerinin korunabilmesi amacıyla
Aliağa ve Foçalı 732 zeytin üreticisine 4 bin 392
zeytin kasası dağıtıldı. Dağıtımlar bu yıl da
sürecek. Kemalpaşalı kiraz üreticilerine destek
olmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan
geleneksel hasat dayanışması bu yıl da 
devam etti. Tarım gönüllüsü gençlerin
katılımıyla bir ay boyunca 24 köyde kiraz 
hasadı yapıldı, kır-kent arasında dayanışma bağı
daha da güçlendi. Öte yandan kiraz ağaçlarını
kurutan kızılağaç kurdu için de önlemler 
alınıyor. Kemalpaşa’da kiraz üreticilerine
malzeme ve ekipman desteği sağlanacak.

Organik tarım destekleri
Foça ve Kemalpaşa’da 148 üreticinin

katılımıyla organik tarım bilgilendirme toplantıları
düzenlendi. Üreticilere, organik gübre, organik
bitki koruma ürünleri, ücretsiz toprak analiz
hizmeti ve mühendislik desteği sağlanacak.
Üreticilerin iki yıllık organik tarım sertifika ücretleri
de karşılanacak. Mantar Yetiştiriciliği eğitimini
tamamlayan Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
üyesi 74 kursiyere de mantar üretimi
yapabilmeleri amacıyla mantar miseli hibe edildi.
Öte yandan Kadifekale Pagos ve Kültürpark yerel
üretici pazarlarında Aliağa, Foça, Menemen ve
Kemalpaşalı üreticilere de yer açıldı; köy
ekonomileri desteklendi. 2018 yılında meydana
gelen sel felaketinde harap olan Menemen
Çukurköy’ün altyapısını tamamen yenileyen
Büyükşehir, evleri kullanılamaz hale gelen
afetzedeler için de yeni konutlar yaptı. Su
taşkınları nedeniyle tarım alanları zarar gören 
149 üreticiye nakdi destek sağlandı.

Efeler Yolu ile turizm atağı
Küçük Menderes Havzası’nda 29 dağ ve

yayla köyünü gezi rotalarıyla birbirine bağlayacak
Efeler Yolu Projesi’ne; Nazarköy, Bayramlı,
Yukarı Kızılca ve Yeni Kurudere etabı da eklendi.
Havzada tarım dışı ekonomik faaliyetlerin
desteklenmesi amacıyla yöresel festivaller
düzenlenecek, bölgede turizm aktiviteleri
çeşitlenecek. İzmir’deki kültür ve gezi rotalarını
Gelibolu Yarımadası’yla buluşturacak Zeytin
Barış Yolu’nun hazırlıklarına da başlayan
Büyükşehir, tematik rotanın yerel paydaşlarla
birlikte geliştirilmesi çalışmalarını da hızlandırdı.

Büyükşehir çiftçiye ve 
üreticiye “can” veriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarım politikaları ve yerelde kalkınmayı hedefleyen uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek oluyor.
“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu çerçevesinde kooperatifleşme destekleniyor, çiftçiye ve üreticiye adeta can veriliyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire
Başkanlığı, Menemen'in altyapısını geliştirmek
ve yurttaşların yaşam kalitesini yükseltmek için
pek çok çalışmaya imza attı. Son iki yılda ilçede
70 kilometre uzunluğunda yola eşdeğer 136 bin
583 ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Yürütülen
altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar
yenilendi. Emiralem, Musabey, Kazımpaşa,
29 Ekim, Cumhuriyet Mahallesi, Günerli, 
30 Ağustos mahalleleri ile Kesikköy ve 
Seyrek'te pek çok sokakta asfalt çalışmaları
tamamlandı. Ulukent Sanayi Bölgesi’nde 80 bin
metrekarelik asfalt  serimi yapıldı. Yıl sonuna
kadar 11 kilometre uzunluğunda yola eşdeğer
21 bin 500 ton asfalt serimi daha yapılacak.
Çanakkale Caddesi, 6-8. Caddeler, Mareşal Fevzi
Çakmak Caddesi ve Vali Kutlu Aktaş
Caddesi'nde asfalt serimleri yapılacak. Türkelli
Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak
Mahallesi'ndeki çalışmalar devam ediyor. 

İlçenin pek çok noktasındaki cadde ve
sokaklarda kilit parke taşı döşeme çalışmaları da
yapıldı. 2019 yılından bugüne 33 kilometre
uzunluğunda (166 bin 500 metrekare) kilit parke
taşı döşendi. 30 Ağustos, Ulus, İncirlipınar,
Irmak, Yeşilpınar, 29 Ekim, Atatürk,
Cumhuriyet, Göktepe, Gölcük, Fatih, Kemal
Atatürk, Hatundere, Yahşelli, Günerli, Gazi
Mustafa Kemal, İnönü, 9 Eylül, 85.Yıl
Cumhuriyet mahalleleri modern ulaşım
altyapısına kavuştu. İZSU yatırımlarının
tamamlanmasının ardından yıl sonuna kadar 
13 kilometre (65 bin metrekare) uzunluğunda
kilit parke döşenecek yerler arasında Asarlık,
29 Eylül ve Çukurköy mahalleleri yer alıyor. 

Ova yollarında rekor düzenleme
Kentin önemli tarımsal üretim alanlarından

olan Menemen'de üreticiye destek olmak
amacıyla üretim yolları da düzenlendi. Meyve ve
sebze üretiminin öne çıktığı ilçede  iki yılda
832 bin 661 metrekare alan, yani ortalama 5
metre genişliğinde 166 kilometre uzunluğunda
köy ve ova yolunun sathi kaplaması yapıldı. Yıl
sonuna kadar 410 bin metrekare alanın, yani 
82 kilometre üretim yolunun sathi kaplaması
daha yapılacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı
ekipleri Bozköy, Yayla, Göktepe, Emiralem
Değirmendere, Bağcılar, Görece, Bozalan,
Turgular, Karaorman, Alaniçi, Çaltı, Bağcılar,
Süleymanlı, Türkeli Yıldırım ve Fatih, Maltepe
mahalleleri ile Buruncuk, Kesikköy, Haykıran,
Yanıkköy, Hasanlar, Ahıhıdır'daki üretim
yollarının sathi kaplamasını yapacak. Bağcılar,
Camikebir, Doğaköy, Emiralem, Göktepe,
Kesik Musabeyli, Seyek, Villakent, Tuzçullu
Dağaltı Mevkii, Ulukent, Yanıkköy, Kesikköy,
Yahşelli, Günerli, Kaklıç Mahallesi Musabey
Köyü arazi yolları, Yayla, Değirmendere,
Bağcılar, Seyrek-Ahıdır arası ulaşım ve 
köy yollarının  sathi kaplaması yapıldı. 

Yollar ve kaldırımlar yenilendi
İstiklal Mahallesi'nde bulunan 5. Cadde,

Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Asfaltı ile 98
Sokak kesişimi, Gazi Mahallesi 7726 Sokak,
Dokuz Eylül Mahallesi 7617 Sokak düzenlenerek
kaldırımlar yapıldı. İstiklal Mahallesi 5. Cadde
ile 7421 Sokak kesişiminde bulunan kavşakta yol
ve kaldırım düzenlemesi gerçekleştirildi. Ulukent
Mevkii’nde 70 metre, İncirlipınar Mahallesi'nde
130 metre istinat duvarı yapıldı. 30 Eylül
Mahallesi 4. Cadde   düzenlemesi devam ediyor.

Caddede 2.2 kilometre uzunluğunda kaldırım
yapıldı. Orta refüj oluşturularak trafik güvenli
hale getirilecek. Asarlık 528 Sokak ile
İncirlipınar Mahallesi'nde 320 metre
uzunluğunda istinat duvarı çalışmaları sürüyor. 

Neler yapılacak?
Yıl sonuna kadar 30 Ağustos Mahallesi'nde

bulunan 4. Cadde ile 29 Ekim
Mahallesi'nde bulunan 1.
Cadde'de kavşak bağlantısı
düzenlenecek. 29 Ekim
Mahallesi 1. Cadde ile
2. Cadde
kesişiminde
bulunan kavşak,
yapılacak imalat
çalışmaları sonrası
taşıt trafiği için
daha güvenli hale
getirilecek. Asarlık
528 Sokak'ta
tamamlanan istinat
duvarının demir
korkulukları yapılacak.
Zeytinlik Mahallesi Vali Kutlu Aktaş
yolunda yaya ve trafik akışını rahatlatacak
düzenleme çalışmaları yapılacak.  Niyazi
Kaplangı Caddesi ile Atatürk Geçidi Kesişimi
düzenlenecek. İzmir Caddesi Atatürk Ortaokulu
ve İlkokulu çevresinde çocukların okula
ulaşımını rahatlatacak düzenlemeler
yapılacak. Üç yaya üst geçidi
yapılarak yayaların güvenli
ulaşımı sağlanacak. Yeni
üstgeçitler Kasımpaşa
Mahallesi İnkılap
Caddesi üzerinde,
Menemen Kültür
Merkezi önü ile
Cumhuriyet
Mahallesi
Çanakkale Asfaltı
üzerinde
(Koyundere) olacak.
Hasanlar Mahallesi'ne
100 metrelik taşıt
köprüsü yapılarak
mahalleler arası
ulaşım sağlanacak. 

Parklar ve oyun alanları
Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, parkları ve

yeşil alanları, çocuk oyun grupları ve spor
kondisyon aletleri ile donattı. Parklara ve yeşil
alanlara 17 adet çocuk oyun grubu, 17 adet
salıncak, 26 adet tahterevalli ve 295 adet
kondisyon aleti kondu. Parklarda oturma 
grupları oluşturularak 45 adet piknik masası
konuldu, çöp kovaları yerleştirildi. 648 ağaç, 
5 bin 481 adet çalı bitkisi, 2 bin 736 adet yer
örtücü, soğanlı ve sarılıcı bitki dikildi. 

Menemen İstiklal Mahallesi'ne çocukların ve

gençlerin talebiyle şekillenen yeni bir park
kazandırıldı. 3 bin 300 metrekarelik alanda Ekim
2020’de hizmete giren İstiklal Parkı’nın bin 500
metrekaresi yeşil alana ayrıldı. 77 ağaç, İzmir
mimozası, gülibrişim, dut, doğu çınarı, kırmızı
yapraklı süs eriği ve çalı türleri olmak üzere 5
bin bitki dikildi. Parkta basketbol sahası, 
oturma bankları, çocuk oyun alanı ve 250

metrekarelik bir meydan bulunuyor.
Ayrıca Uğur Mumcu Mahallesi

1294 Sokak'ta bulunan
çocuk oyun alanın

bakım ve onarımı
yapıldı. Yine aynı
mahallede
muhtarlık önünde
350 metrekarelik
çim alan
oluşturularak, 

7 adet top akasya
ağacı dikildi.

Zeytinlik Mahallesi
Muhtarlığı önü de

ağaçlandırılarak 50 adet 
top akasya dikimi yapıldı. 

Gölcük Mahallesi 9402 Sokak'ta
bulunan mevcut park da yenileniyor. 

Perşembe Pazarı’na düzenleme
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Menemen

Belediyesi ile yaptığı ortak hizmet protokolü
kapsamında ilçe merkezinde Perşembe

Pazar Yeri olarak bilinen yer,
bölge sakinlerinin

ihiyaçlarına cevap
verecek şeklide

düzenledi. 9 milyon
440 bin liralık
yatırımla prefabrik
kapalı pazar yeri
oluşturuldu,
dükkan ve ofis
yapıldı.  

Kuzey Ege
Otoyolu ile

Çanakkale Asfaltı
Caddesi kesişiminde yer

alan Koyundere
Kavşağı'nda düzenleme

çalışması yapılacak. Diğer kavşak
projelerinde olduğu gibi bu kavşakta da iklime
dirençli ve yağmur suyundan yararlanılan
bitkilendirme yapılacak.

İzmi’in akciğerleri büyüyor  
Orman İzmir kampanyasının uzantısı olarak

İzmir’de yeni ağaçlandırma sahaları belirleyen
Büyükşehir Belediyesi, Menemen Süleymanlı,
Bornova Şeytan Deresi ikinci etap ve Güzelbahçe
Küçükkaya’da toplam 500 bin metrekare alanın
ağaçlandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Süleymanlı Mahallesi'nde de 280 bin
metrekarelik alanda dikim devam ediyor. Öte

yandan Çaltı Mahallesi'ndeki tarihi menengiç ve
Çukurköy Mahallesi'nde asırlık çınar ağacı da
restore edilerek yok olmaktan kurtarıldı. 

Panaztepe Kazısı’na sponsorluk
İzmir Büyükşehir Belediyesi Menemen'de

yürütülen Panaztepe kazı çalışmalarına da
destek veriyor. Kentin toprak altında kalmış
köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek için
yürütülen arkeolojik kazılara son iki yılda 480
bin liralık destek verildi. Bu yıl destek rakamı
artırılarak 270 bin liraya çıkarıldı. Öte yandan
mülkiyeti İZSU Genel Müdürlüğü’ne ait
olan Menemen ilçesi İğnedere Mahallesi
meydanında bulunan tarihi İğnedere 
Çeşmesi'nin restorasyonu yapılacak. Meydan
düzenlenerek tarihi kimliği ön plana çıkarılacak
ve bölge çekim merkezi haline getirilecek.
Yapılacak düzenleme ve restorasyon çalışması
için proje çalışmalarını tamamlandı.

İki beldeye alaçık geliyor  
Yanıkköy ve Değirmendere'ye “alaçık”

yapılarak, burada yaşayan yurttaşların düğün,
taziye, pazar, yemek daveti ve her türlü sosyal
etkinlikleri yapabilmeleri sağlanacak. İlçede
bakım onarım ihiyacı bulunan okullara destek
verilecek. 80. Yıl Asarlık Ortaokulu, Yeşilpınar
Mahallesi Asarlık TOKİ Ortaokulu, Kubilay
İlkokulu'nun iç ve dış cephe boyaları yapılacak. 

Masal Evi ve kurs merkezi
Asarlık'ta projeleri tamamlanan ve ihaleye

çıkılmaya hazırlanan Menemen Asarlık 
Masal Evi'nde 36-53 ay yaş grubu çocuklar için
ruhsal, sosyal, fiziksel ve bilişsel eğitim
imkanları sunulacak. İki oyun odası, 
faaliyet odası, yemekhane ve idari ofisler
bulunuyor. Binanın diğer tarafı okul dönemi
çocukların eğitimine katkı koymak için kurs
merkezi ile annelerin meslek edinmesi ve
istihdama katılımlarını sağlamak üzere 
atölye olarak düzenlendi. Ortak giriş holünde iki
tarafa geçiş sağlanacak. Masal Evi'nin
bahçesinde ise çocuk oyun alanı, sergi ve
toplanma avlusu bulunacak. 

Menemen’in çehresi değişiyorMenemen’in çehresi değişiyorMenemen’in çehresi değişiyorMenemen’in çehresi değişiyorMenemen’in çehresi değişiyorMenemen’in çehresi değişiyorMenemen’in çehresi değişiyorMenemen’in çehresi değişiyorMenemen’in çehresi değişiyor
Gediz Havzası’nın bereketli topraklarına sahip olan Menemen de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sihirli dokunuşlarıyla
değişiyor, gelişiyor. İlçeye son iki yılda yapılan alt ve üst yapı yatırımlarının toplam tutarı 127.5 milyon lirayı buldu

MENEMEN

166 bin 500 m2 parke taşı

YAPILDI

136 bin 583 ton asfalt

166 kilometre ova yolu

YAPILACAK

21 bin 500 ton asfalt

82 kilometre ova yolu 

2 yeni atık su arıtma tesisi2 yeni atık su arıtma tesisi2 yeni atık su arıtma tesisi2 yeni atık su arıtma tesisi65 bin m2 parke taşı
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Foça’da son iki yılda
26.8 kilometre
uzunluğunda yola eşdeğer
52 bin 662 ton sıcak asfalt
serimi yapıldı. Yürütülen
altyapı çalışmaları
nedeniyle bozulan yollar
yenilendi. Eski Foça
Cezaevi yolu, Kozbeyli Kümeevleri yolu ile
Kozbeyli ile Yeni Foça bağlantı yolu arası, asfalt
çalışmaları ile yepyeni görünüme kavuştu. Yıl
sonuna kadar 6 kilometre uzunluğunda yola
eşdeğer 13 bin 500 ton asfalt serimi daha 
yapılacak. Değirmendere ve Karagöz
Caddesi'ndeki asfalt çalışmaları tamamlanacak. 

Buğday, pamuk, erik ve üzüm üretimiyle öne
çıkan Foça'da köy ve üretim yolları da 
düzenlendi, üreticilerin yüzü güldü. İlçede 2019
yılından bu yana 152 bin 554 metrekare alan, yani
ortalama 5 metre genişliğinde 30.5 kilometre
uzunluğunda köy ve ova yolunun sathi 
kaplaması yapıldı. Bağarası Mahallesi,
Kocamehmetler, Gerenköy Közbeyli 
Mahallesi ve Yenibağararası Mahallesi'nde sathi
kaplama çalışmaları tamamlandı. Yıl sonuna
kadar  Gerenköy Mahallesi'ndeki 6 
kilometrelik üretim yolunda (30 bin metrekare)
sathi kaplama çalışması da yapılacak. 

Kilit parke taşı atağı
Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın kilit parke taşı

döşeme çalışmalarıyla pek çok bölgede yaya ve
taşıt trafiği rahatlatıldı. 45.8 kilometre uzunluğunda
(229 bin 500 metrekare) kilit parke taşı döşenerek,
Mustafa Kemal Atatürk, Fevziçakmak, Atatürk,
Cumhuriyet, Kazım Dirik, Yeni Bağarası,
İsmetpaşa ile Fevzipaşa mahalleleri yepyeni
görünüme kavuşturuldu. Yıl sonuna kadar 18
kilometre uzunluğunda (90 bin  metrekare) kilit
parke taşı daha döşenecek. Ekipler, Atatürk,
İsmetpaşa ve Yeni Bağarası mahallelerinde
kilit parke taşı çalışması yapacak. 

Bağarası ve R. Midilli Caddesi
Bağarası Meydanı'nı düzenlenerek

yepyeni görünüme kavuşturuldu.
Meydanda 1250 metrekarelik
alanda kilit parke taşı imalatı
yapıldı. Reha Midilli Caddesi de
Büyükşehir Belediyesi'nin
çalışmaları ile yeniden ele
alındı. Foça taşı, Bergama
Kozak taşı ve yöreye ait doğal
granit taş kullanılarak yol
gövdesi yenilendi. Cadde,
yayalar ve engelli yurttaşların
kullanımı için güvenli ve konforlu
hale getirildi. Değirmendere Caddesi
ile 1. Sokak kesişimi düzenlendi. Foça
askeri tesis içindeki iskelenin tadilatı yapıldı. 

En uzun bisiklet yolu 
Foça'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan

Opet Benzinlik- Yeni Belediye Binası
(Değirmenlik Caddesi)  arası düzenleniyor. Yol
genişletme çalışmalarını tamamlayan ekipler
caddenin geliş-gidiş 4.6 kilometrelik bölümünü
düzenleyerek yaya yolu ve bisiklet yolu
oluşturuyor. Sonbaharda bitecek imalat çalışmaları
tamamlandığında Eski Foça girişinin yeni 
belediye yerleşkesine ve kamu kurumlarına 
daha rahat bağlanması sağlanacak. İmalat
çalışmaları kapsamında yol güvenliği için belirli
noktalarda taş duvar imalatı da sürüyor.   

Hem çocuklara hem büyüklere
Foça'da parklar ve yeşil alanlar, çocuk oyun

grupları ve spor kondisyon aletleri ile donatıldı. 17
adet çocuk oyun grubu, 15 adet salıncak, 23

adet tahterevalli ve 34 adet kondisyon
aleti konuldu. Parklarda oturma

grupları oluşturuldu, çöp kovaları
yerleştirildi. Fevzi Çakmak

Mahallesi Yıldırım Beyazıt
Caddesi üzerinde yer alan 5
bin 190 metrekarelik yeşil
alan da spor, kondisyon
aletleri, oturma ve seyir
terasları, yürüyüş yolları ile

Foçalıların keyifle vakit
geçirip, spor yapıp

dinlenebileceği park haline
getirilecek. Proje çalışmaları sürüyor. 

Daha yeşil Foça...
İlçe belediyeleri, mahalle muhtarları, devlet

kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına 1870 adet

ağaç, 27 bin çalı bitkisi ve 14 bin  adet yer
örtücü, mevsimlik çiçek, sarılıcı ve soğanlı bitki
vererek dikilmesi sağlandı. Yeni Foça
Sahili'nde 3 bin metrekare alana 6 bin
adet çalı bitkisi dikildi, 900
metrekare alanda çim zemin
uygulaması yapıldı. 

Eski Foça Sahili'nde 3 bin
metrekare alana 53 adet ağaç,
6 bin 218 adet çalı bitkisi ve
40 adet sarılıcı bitki dikimi
yapıldı. Gerenköy Arıtma
Tesisi'nin bulunduğu alana
150 adet ağaç, 5 bin çalı bitkisi
ve 20 bin yer örtücü bitki 
dikildi. Bunun yanı sıra ilçede
çeşitli alanlara 25 bin adet mevsimlik
çiçek dikimi yapılarak 3 bin 600 metrekare
alanda çim zemin uygulaması yapıldı.
Anıt niteliğinde iki adet çınar ağacı da

restorasyonları yapılarak
koruma altına alındı.

Phokaia kazısına
destek

Arkeolojik kazılara
destek çalışmaları
kapsamında son 

iki yılda Foça Kazı Başkanlığı'na Phokaia 
kazısı için 1 milyon 530 bin liralık destek
verildi. 2021 yılında da 360 bin liralık 
destek verilmesi kararlaştırıldı. 

Çocuklar için Masal Evi
Çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek

ve annelere mesleki beceri kazandırmak için
hayata geçirilen Masal Evi projesi Foça’ya da
ulaşıyor. Bağarası Mahallesi'nde bulunan 
eski bina, Masal Evi’ne dönüştürülecek. 

250 metrekarelik alanda iki adet oyun odası,
bir adet faaliyet odası, yemek odası, idari 
ofisler, eğlence alanı ve bekleme alanı
bulunacak. Masal Evi’nin bahçesi de
düzenlenerek çocuk oyun alanına
dönüştürülecek. Tesiste 36-53 ay yaş grubu
çocuklar için ruhsal, sosyal, fiziksel ve
bilişsel eğitim imkânları sunulacak. 

İki modern itfaiye binası
İtfaiye Daire Başkanlığı, Foça'da hizmet

kapasitesini iki yeni hizmet binası ile artıracak.
Fevzipaşa Mahallesi'nde 586 metrekarelik 
alanda inşa edilecek yeni hizmet binasında üç
itfaiye aracı için garaj alanı, idari kısımda
yemekhane, personel odası, tuvalet, duş,
yatakhane ve idari ofisler olacak. 

İtfaiye Hizmet Binası'nın uygulama 
projeleri hazırlanacak. Yeniköy Mahallesi'nde
yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda inşa edilecek
Foça Bağararası İtfaiye Hizmet Binası'nda ise
yatakhane, spor salonu, yemekhane, eğitim
salonu ve beş itfaiye aracı için garaj alanı
bulunacak. 16'sı kapalı olmak üzere toplam 
35 araçlık otopark alanına sahip olacak 
hizmet binasının yapım ihalesine çıkılacak.  

Büyük Deniz Sahil Projesi
Foça'nın en önemli yaşam ve

ziyaret noktalarından biri olan
sahilinde de yenileme çalışması
yapılacak. Büyük Deniz Sahil
Projesi kapsamında Foça
Sahili yepyeni görünüme 
kavuşacak. Yıl sonunda
başlayacak imalat 

çalışmaları ile bir kilometre
uzunluğundaki sahilde mevcut

kaldırımlar çift taraflı
yenilenecek. Yol düzenlenerek, kıyı

boyunca bisiklet yolu oluşturulacak. 

Foça Kalesi UNESCO yolunda
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı,

Birgi, Gediz Deltası, Foça, Çandarlı ve 
Çeşme kalelerinin içinde yer aldığı Ceneviz
Ticaret Yolu’nun UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne kalıcı olarak alınması 
için çalışma başlattı. “Dünyanın İzmir Mirası”
adı altında yürütülen çalışmalarla
kentteki UNESCO koruma alanlarının 
sayısının ikiden altıya çıkarılması hedefleniyor.
Akdeniz’den Karadeniz’e kadar Ceneviz
Ticaret Yolu’nda Kale ve Sur Yerleşimleri
başlığı altında Türkiye’den farklı noktalarla
birlikte yer alan Foça, Çandarlı ve Çeşme
kaleleri, UNESCO Dünya Mirası Geçici
Listesi’nde yer alıyor.

Foça’da yaşam kalitesi
yatırımlarla yükseliyor
Foça’da yaşam kalitesi
yatırımlarla yükseliyor
Foça’da yaşam kalitesi
yatırımlarla yükseliyor
Foça’da yaşam kalitesi
yatırımlarla yükseliyor
Foça’da yaşam kalitesi
yatırımlarla yükseliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle Ege’nin en nadide turizm beldelerinden biri olan Foça’da da
yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları hayata geçiriyor. İlçeye son iki yılda maliyeti 41 milyon lirayı bulan yatırımlar yapıldı

229 bin 500 m2 parke taşı

YAPILDI

52 bin 662 ton asfalt

30.5 kilometre ova yolu

YAPILACAK

13 bin 500 ton asfalt

6 kilometre ova yolu 

2 yeni atık su arıtma tesisi2 yeni atık su arıtma tesisi2 yeni atık su arıtma tesisi2 yeni atık su arıtma tesisi90 bin m2 parke taşı
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