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2010-2013 Ýzmir Bölge Planý (ÝZBP) Ýzmir'in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir 
yaklaþýmla gerçekleþtireceði kalkýnma stratejisinin geliþme eksenlerini, hedeflerini ve önceliklerini 
ortaya koyan temel politika belgesidir.

Bu kapsamda ÝZBP, ilgili tüm kurum ve kuruluþlarýn, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, özel 
sektörün katýlýmý ve ortak aklýyla belirlenmiþ “Koruyarak Geliþen, Üreterek Büyüyen Yenilikçi Ýzmir” vizyonunu 
gerçekleþtirmeye yönelik olarak, Dokuzuncu Kalkýnma Planý (2007-2013) çerçevesinde hazýrlanmýþtýr.

ÝZBP'de, Ýzmir'in potansiyel kaynaklarý, fýrsatlarý ve güçlü yanlarýný gözler önüne seren, sorunlarý 
önceliklendiren ve önceliklere yönelik hedefleri de içinde barýndýran katýlýmcý bir stratejik yaklaþým 
izlenmiþtir.

ÝZBP, Ýzmir ve Ege Bölgesi'nde, ilgili tüm kurum ve kuruluþlarca gerçekleþtirilen, farklý iþlevlere sahip 
stratejik planlama çalýþmalarýnýn, kurumsal ve sektörel strateji belgelerinin ayný öncelikler ve hedeflere 
yönelmesini saðlayarak, Ýzmir'in potansiyelinin etkin ve verimli kullanýmýna zemin oluþturmayý 
amaçlamaktadýr.

ÝZBP, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasýnda iletiþimi, koordinasyonu, iþbirliðini, ortak çalýþma kül-
türünü artýrmaya hizmet edecek, yerel potansiyeli harekete geçirecektir. Genel bir bakýþ açýsý ve hedef 
birliði saðlayacak biçimde, tüm kesimlerin ortak aklýyla oluþturulmuþtur. Bu hedef ve önceliklerin birlikte 
gerçekleþtirilmesi, Ýzmir'in ulusal ekonomiye ve ulusal rekabet edebilirliðe olan katkýsýný artýracaktýr.

Ýzmir Kalkýnma Ajansý koordinasyonunda hazýrlanmýþ olan 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý'nýn tanýnmasý, 
benimsenmesi ve uygulanmasý süreçlerine kamu, özel sektör ve sivil toplum kesimlerinin tüm 
temsilcilerinin dahil olmalarýný beklemekteyiz.
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sunuþ

Hazýrlanmasýnda katýlýmcý planlama tekniklerinin hassasiyetle uygulandýðý ÝZBP, yerel 
dinamikleri harekete geçirecek nitelikte, yerellik, yerindenlik ve aþaðýdan yukarýya planlama ilkelerine 
uyumlu bir þekilde, Türkiye için en doðru yerel kalkýnma modelini oluþturma sorumluluðuyla 
hazýrlanmýþtýr.

Bu çalýþmada emeði geçen herkese teþekkürlerimizi sunarýz.

İzmir Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu
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Bölge planlarý, bölgesel geliþmenin saðlanmasý ve bölge içindeki planlama faaliyetlerinin 

yürütülmesinde esas alýnacak temel belge olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde bölge planlarýnýn 

hukuki dayanaðýný 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu oluþturmaktadýr. Ýmar Kanunu'nda, bölge planlarý, çevre 

düzeni planlarý ve imar planlarý olmak üzere üç adet ana plan kademesi getirilmekte ve bölge planlarý bu 

kademelenmenin ilk basamaðýnda gösterilmektedir. Stratejik planlama yaklaþýmý temel alýnarak 

hazýrlanan bölge planý, bir bölgenin kalkýnmasý amacýyla;

• ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek

  f aaliyetler arasýndaki iliþkiyi belirlemek,

• yerel düzeyde yer alan kurum ve kuruluþlar arasýnda iþbirliði ve koordinasyonu 

    güçlendirmek,

• bölgesel geliþmeyi hýzlandýrmak, sürdürülebilir bölgesel kalkýnmayý saðlamak,

• kaynaklarýn yerinde ve etkin kullanýmýný saðlayarak yerel potansiyeli harekete 

   geçirmek ve bölgesel program ve projelere temel oluþturmak üzere hazýrlanan 

   koordinasyon, yönlendirme ve strateji belgesidir.
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YAKLAÞIMI veYÖNTEMÝ

PLANLAMA 

• Planlamanýn her aþamasýnda uzlaþma ve katýlýmýn saðlanmasý,

• Niceliksel analiz yöntemlerinin kullanýlmasý,

• Eylemlerle tamamlanacak bir plan olarak tasarlanmasý.

2010-2013 Ýzmir Bölge Planý Süreci

I.  Paydaþ Analizi çalýþmalarý 

  

                   II.  Mevcut Durum Analizi çalýþmalarý

                          a.Mevcut Durum Raporu
                          b.Ýzmir'de Yükselen ve Stratejik Sektörler Raporu

       c.Ýzmir Kümelenme Stratejisinin Geliþtirilmesine Yönelik               
          Araþtýrmalar Sonuç Raporu

                 

                 III.  Vizyon ve Temel Amaçlar çalýþmalarý,

 

                 IV.  Katýlýmcý toplantýlar ve çalýþtaylar,  

   

                  V.  Sonuçlarýn derlenmesi, performans kriterlerinin    

                         belirlenmesi ve planýn yazýmý.

2010-2013 Ýzmir Bölge Planý (ÝZBP) hazýrlýk çalýþmalarý çerçeve-

sinde, ilk olarak süreç tasarýmý gerçekleþtirildi. Bu aþamada, plan-

lama sürecinde yapýlmasý gerekenler ortaya konularak izlenecek 

adýmlar belirlendi.

Plan, aþaðýdaki unsurlar ýþýðýnda, stratejik planlama yaklaþýmýyla 

hazýrlandý:

ÝZBP'nin hazýrlanmasýndaki temel amaç, Ýzmir'in içsel dinamiklerini 

ve geliþme potansiyelini deðerlendirmek ve harekete geçirmektir. 

Bu çerçevede ulusal düzeydeki plan ve sektörel stratejiler incelen-

di, yabancý ülkelerin bölgesel geliþme planlarý ve hazýrlýk aþamalarý 

üzerinde araþtýrmalar yapýldý. 

Tüm bu çalýþmalar sonucunda bölgenin sosyoekonomik kalkýn-

masýyla ilgili tüm aktörleri içeren, katýlýmcýlýk odaklý bir plan hazýrlýk 

süreci tasarlandý (Þekil 1).

Süreç aþamalarý aþaðýdaki gibidir.
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Paydaþ Analizi 

Mevcut Durum Analizi

Vizyon ve Temel Amaçlar

Stratejik planlamada mevcut durum analizinin bir parçasý olan Paydaþ 

Analizi, hem katýlýmcýlýk hem de planýn yerel paydaþlar tarafýndan 

tanýnmasý, benimsenmesi ve sahiplenilmesi açýsýndan önemli bir 

araçtýr. Paydaþ Analizi çerçevesinde, ÝZKA Kalkýnma Kurulu üyelerinin 

de bulunduðu yaklaþýk 500 kurum ve kuruluþu kapsayan bir analiz 

çalýþmasý gerçekleþtirildi. Bu analiz ýþýðýnda, çalýþmalar planýn katýlým-

cýlýk ilkesine dayalý biçimde yürütüldü.

Mevcut Durum Analizi’nin amacý, bölge için doðru geliþme eksenleri, strateji ve hedeflerin 

ortaya konmasýdýr. Bu amaçla ÝZBP hazýrlýklarý yapýlýrken ilk adým bölgenin bir resmini ortaya 

koyacak niteliksel, niceliksel verilere dayalý raporlar, analizler ortaya konmasý oldu. Çalýþma 

sonucunda bölgenin sorunlarý ve potansiyelleri ortaya çýkarýldý. Mevcut Durum Analizi çalýþ-

malarý kapsamýnda;

                                                                              

Mevcut Durum Analizi aþamasýnda Ýzmir'in stratejik ve yükselen sektörlerini ortaya koyan rapor, 

Ýzmir'in kümelenme stratejisini geliþtirmeye yönelik araþtýrma ve raporlar ve belli bazý sektör-

lerde gerçekleþtirilen analiz çalýþmalarý ÝZBP’ye girdi saðladý.

Mevcut Durum Analizi çerçevesinde yayýnlanan “Ýzmir Bölgesi (TR31) Mevcut Durum Raporu” 

ve “Ýzmir Mevcut Durum Analizi” raporlarý ile yaklaþýk 600 kurum ve kuruluþ temsilcisinin katký 
1saðladýðý GZFT analizleri  çerçevesinde Ýzmir’in sorunlarý, potansiyelleri ve taslak stratejik ge-

liþme eksenleri belirlendi. Bu aþamada ortaya çýkan geliþme eksenleri atölye çalýþmalarýnýn alt-

yapýsýný oluþturdu.

Mevcut Durum Analizi çalýþmalarýna paralel olarak, ÝZBP’nin vizyon, temel amaç ve ilkelerinin 

belirlenmesine yönelik çalýþmalar sürdürüldü. Vizyonun belirlenmesi konusunda anketler 

uygulandý. Atölye çalýþmalarý katýlýmcýlarýndan yine alternatif vizyon görüþleri anketlerle alýndý.   

 I.  Sektörel analiz raporlarý, Ýzmir'de Yükselen ve Stratejik Sektörler Raporu, 
     Ýzmir Kümelenme Stratejisi’nin Geliþtirilmesine Yönelik Araþtýrmalar Sonuç 
     Raporu 

II.  Ýzmir Mevcut Durum Analizi Raporu

III. Güçlü, Zayýf, Fýrsat ve Tehdit (GZFT) Analizi çalýþmalarý yapýldý.

GZFT Analizinin Gerçekleþtirilmesi

• Sektörel Araþtýrma Raporlarý

• Ýzmir’de Yükselen ve Stratejik Sektörler Raporu

• Ýzmir Kümelenme Stratejisi’nin Geliþtirilmesine 
   Yönelik Araþtýrmalar Sonuç Raporu Geliþme Eksenleri Öncelik ve 

Hedeflerin Belirlenmesi

Bölge Planý Üzerine Tüm 
Yerel Paydaþlardan Görüþ Alýnmasý

Hedef ve Önceliklerin Mevcut 
Durum Analizi Esas Alýnarak 

Gözden Geçirilmesi

Planýn Temel Ýlke ve 
Amaçlarýnýn Belirlenmesi

Geliþme Eksenlerinin
Belirlenmesi

Ýzmir Bölgesi (TR31)
Mevcut Durum Raporu

GZFT ve Vizyon Önerileri

Paydaþ Analizi

DEÐERLENDÝRME

Üst Ölçekli Planlarýn Ýncelenmesi

Ýzmir Mevcut Durum Analizi’nin 
Son Haline Getirilmesi

Vizyonun Belirlenmesi

Þekil 1

1Plan hazýrlýk sürecinde oluþturulan çalýþma gruplarý ve GZFT toplantýlarý katýlýmcý listeleri Ek-2'dedir.
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Son olarak anket, toplantý ve atölye çalýþmalarý sonucunda ortaya çýkan üç alternatif arasýndan, 

Ýzmir'in geliþme vizyonunun hangisi olmasý konusunda ÝZKA Kalkýnma Kurulu’na anket 

uygulandý. Anket sonuçlarý ÝZKA Yönetim Kurulu’na sunuldu ve 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 

kapsamýnda Ýzmir 'in vizyonu belirlendi.

Katýlýmcý Toplantýlar ve Çalýþtaylar

Analiz ve Sonuçlarýn Derlenmesi, ÝZBP’nin Yazýmý

ÝZBP’nin Vizyonu, Temel Ýlke ve Amaçlarý

Mevcut Durum Analizi çalýþmalarýnda ortaya çýkan ilk bulgular ýþýðýnda, vizyon alternatifleriyle 

ÝZBP’nin temel ilke ve amaçlarý ortaya konduktan sonra, ÝZBP’nin geliþme eksenlerinin 

kesinleþtirilmesi, stratejik öncelik ve hedeflerin belirlenmesi için katýlýmcý toplantýlar 

gerçekleþtirildi. Geliþme eksenleri çerçevesinde hem tematik, hem sektörel atölye çalýþmalarý 

düzenlendi. Bu çalýþmalar sonucu ÝZBP’nin temel stratejik belgesi yerel paydaþlarýn görüþleriyle 

birlikte oluþturulmaya baþlandý. Bu baðlamda yapýlan toplantýlar üç aþamada deðerlendirilebilir:

ÝZBP süreci ve yapýlan çalýþmalarla ilgili Ýzmir'deki yerel paydaþlarýn bilgilendirilmesi amacýyla 

yapýlan toplantýlardan ilki ÝZBP Bilgilendirme Toplantýsý oldu. Toplantýda, Bölge Planý'nýn neden 

yapýldýðý, gerçekleþtirilen hazýrlýklar ve çalýþmalarýn sonuçlarý hakkýnda paydaþlar bilgilendirildi. 

Bu toplantýda, yerelde ÝZBP ile ilgili farkýndalýk yaratýldý ve ileride gerçekleþtirilecek olan atölye 

çalýþmalarý hakkýnda ön bilgilendirme yapýldý. Bilgilendirme toplantýsýndan sonra, stratejik 

öncelik ve hedefler konusunda atölye çalýþmalarý gerçekleþtirildi. Bu çalýþmalara farklý kurum ve 

kuruluþlardan konularýnda uzman 127 temsilci katýldý.

Son toplantýlar, ÝZBP kapsamýnda öncelikli olarak ortaya çýkan ve onaylanan sektörler çer-

çevesinde gerçekleþtirildi. ÝZBP’de yer alan anahtar sektörler için Ýzmir'deki çeþitli kurumlarla 

ortaklaþa katýlýmcý çalýþmalar gerçekleþtirildi.

 

Analiz çalýþmalarý, raporlar ve ulusal strateji belgelerinin yeniden gözden geçirilmesiyle 

saðlanan girdilerle birlikte, ÝZBP'nin eksen, öncelik ve hedefleri gözden geçirildi ve dört adet 

geliþme ekseniyle anahtar sektörler tespit edildi.

Yerel paydaþlar düzeyinde yeniden görüþ alýþveriþi yapýldýktan ve bu görüþler deðerlen-

dirildikten sonra ÝZBP, Yönetim Kurulu tarafýndan onaylandý. Ardýndan Devlet Planlama Teþkilatý 

Müsteþarlýðý'na (DPT) gönderildi. Bölgesel kalkýnmanýn en önemli araçlarýndan bölge planlarý 

arasýnda ülkemiz için bir ilk olan 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý, Müsteþarlýk aracýlýðýyla ulusal 

ölçekte 35 kurum ve kuruluþun görüþ ve önerilerine sunuldu. Bu kurumlarýn görüþ ve öneri-

lerinin deðerlendirilmesinin ardýndan son hali verilen ÝZBP, 16 Haziran 2010 tarihinde DPT tara-

fýndan onaylanarak kalkýnma ajanslarý tarafýndan hazýrlanan Türkiye’nin ilk bölgesel kalkýnma 

planý olarak yürürlüðe girdi.  

ÝZBP’nin vizyonu “Koruyarak Geliþen, Üreterek Büyüyen, Yenilikçi Ýzmir” olarak belirlendi. Bu vizyona 

ulaþýrken temel alýnacak ilkeler aþaðýdadýr:

• Eþitlik ve Sosyal Ýçerme

• Sürdürülebilir Kalkýnma

• Katýlýmcýlýk

I.   Bilgilendirme Toplantýsý

II.  Geliþme Eksenleri Atölye Çalýþmalarý

III. Sektörel Çalýþtaylar
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Eþitlik ve Sosyal Ýçerme

Sürdürülebilir Kalkýnma 

Katýlýmcýlýk

Eþitlik, biçimsel eþitliðin ötesinde, ayný durumda bulunanlar için hak ve ödevlerde, yarar ve 
yükümlülüklerde, yetki ve sorumluluklarda, fýrsat ve hizmetlerde eþit davranmayý kapsar. Eþitlik 
ve Sosyal Ýçerme ilkesi, toplumsal yaþamýn eðitim, saðlýk, kültür, istihdam gibi alanlarýna 
bireylerin eriþimini ve fýrsat eþitliði çerçevesinde bu alanlarda kendilerini etkin biçimde var 
edebilmelerini ifade eder. Sosyal içermeye yönelik uygulamalar, toplumsal alandaki çeþitli 
dezavantajlarýn (engellilik, yoksulluk, vb.) tetiklediði ayrýmcýlýðý ve sosyal dýþlanmayý ortadan 
kaldýracak politikalarý kapsar. ÝZBP, öngördüðü öncelik ve hedefler kapsamýnda tüm süreçlerde 
eþitlik ve sosyal içermeyi genel bir ilke olarak benimser. 

Sürdürülebilir Kalkýnma, insan yaþamýnýn gereksinimleri ve doðal kaynaklarýn sürdürülebilirliði 
arasýnda bir denge kurarak, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarýyla bugünden geleceðe 
uyumlu bir programlama yapýlmasýný amaçlayan bütünsel bir yaklaþýmdýr. ÝZBP, öngördüðü 
öncelik ve hedefler kapsamýnda sürdürülebilir kalkýnmayý bütüncül bir yaklaþýmla ele almýþtýr.

ÝZKA koordinasyonuyla, Ýzmir'deki kamu kurum ve kuruluþlarý, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluþlarýnýn katkýsýyla hazýrlanan ÝZBP, bu çerçevede yüz yüze görüþmeler, anketler, çalýþtaylar, 
yuvarlak masa toplantýlarý, çalýþma ziyaretleri, arama konferanslarý, sektör toplantýlarýyla 
toplamda yaklaþýk 2 bin kiþinin görüþ ve deðerlendirmelerine dayanýr. Dokuzuncu Kalkýnma 
Planý'nda belirtildiði gibi toplumsal diyalog ve katýlýmcýlýðý güçlendirerek, toplumsal katký ve 
sahiplenmenin saðlanmasý öngördüðü öncelik ve hedefler kapsamýnda ÝZBP'de de esastýr.

ÝZBP, sahip olduðu vizyonun gerçekleþtirilmesi için þu üç temel amacý edinmiþtir: 

• Yenilik, Verimlilik ve Kapasite Artýþý ile Rekabet Edebilirliðin Saðlanmasý

• Yaþam Kalitesinin Artýrýlmasý

• Doðal ve Kültürel Varlýklarýn Korunmasý ve Etkin Kullanýlmasý
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2 DPT'nin 2000 yýlý verilerini kullanarak 2003 yýlýnda yayýmladýðý Ýllerin Sosyoekonomik Geliþmiþlik 

Sýralamasý adlý çalýþmasý illerin ülke ve bölge içindeki konumunu sosyoekonomik geliþmiþlik sýralamasý 

bakýmýndan ayrýntýlý biçimde ele alan ilk ve en güncel çalýþmadýr. Söz konusu çalýþmaya göre Ege 

Bölgesi, tüm bölgeler arasýnda geliþmiþlik sýralamasýna göre ikinci sýrada yer alýrken, Ýzmir 81 il arasýnda 

sosyoekonomik açýdan en geliþmiþ üçüncü il olarak bulgulanmýþtýr. Ülkemizde illeri ve bölgeleri 

ekonomik verilerin ötesinde bazý sosyal geliþmiþlik kriterlerini, temel kalkýnma ve yaþam kalitesi 

parametrelerini de göz önüne alarak karþýlaþtýran daha fazla çalýþmaya ihtiyaç vardýr.

Yine URAK ve EDAM gibi kurumlarýn çeþitli ekonomik, sosyal ve altyapýsal verilerden oluþan 

alt endeksler çerçevesinde illerin rekabet gücünü ölçen araþtýrmalarýnda da Ýzmir genel 

endeks sýralamasýnda ülkenin en rekabetçi üçüncü ili olarak bulgulanmýþtýr. 

Bu çalýþmalarýn alt endekslerinde de Ýzmir'in konumu yine ön sýralardadýr. Buna göre, illerin 

rekabet edebilirliðini ölçen iki farklý araþtýrmada Ýzmir fiziki altyapý, ticaret becerisi ve üretim 

potansiyeli ve eriþilebilirlik alt endekslerinde ülke çapýnda en rekabetçi ikinci il konumun-

dadýr. Beþeri sermaye ve yaþam kalitesinde Ýzmir, en rekabetçi  il konumundayken dördüncü
markalaþma becerisi ve yenilikçilik alt endeksinde Manisa ve Denizli'nin arkasýnda kalarak ülke 

çapýnda  sýrada yer almaktadýr. dokuzuncu
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Demografik Yapý

Ekonomik Yapý

Ýzmir 32,4 medyan yaþ ile Ege Bölgesi (32,2) ve Türkiye (28,5) 

deðerlerinin üzerindedir. Yaþlý nüfus oraný ise Türkiye'de % 6,84 ve 

Ege Bölgesi'nde % 8,70 iken Ýzmir'de % 8,05 düzeyindedir. Bu 

veriler Ýzmir'in Türkiye'deki en yaþlý nüfusa sahip illerden biri 

olduðunu göstermesine karþýn, þehirde yaþlý nüfusa yönelik sosyal 

hizmet ve bakým kurumlarý yeterli deðildir. Engellilere yönelik 

eðitim kurumlarýnýn sayýsý da yetersizdir. 

2Nüfus yoðunluðunda Ýzmir (316 kiþi/km ) hem Ege Bölgesi (105 
2 2kiþi/km ), hem Türkiye'nin (93 kiþi/km ) çok üzerindedir ve ülke 

çapýnda en yoðun nüfusa sahip üçüncü ildir. Doðurganlýk hýzýnýn 

gerek Ege Bölgesi (2,04) gerekse Türkiye'den (2,53) çok daha yavaþ 

olduðu Ýzmir'de (1,75) buna karþýn nüfus artýþ hýzý oldukça yüksektir. 

Bu durum büyük oranda göç olgusuyla açýklanabilir. Ege Bölgesi ve 

Ýzmir göç alan bölge ve illerin baþýndayken Ýzmir hem bölgesel, 

hem ulusal ölçekte bir göç çekim merkezidir.

Türkiye'de þehir nüfus oraný % 75 iken Ýzmir'de bu oran % 90,89 

düzeyindedir. Ülke geneline göre daha hýzlý yoðunlaþan, artan ve 

kentleþen nüfusuyla Ýzmir'in özellikle saðlýklý kentleþme, acil durum 

ve afet yönetimi, ulaþým ve çevre gibi konularda güçlü ve etkin 

politikalara gereksinimi bulunmaktadýr.

Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) en son 2001 verilerine göre 

ürettiði cari fiyatlarla iller bazýnda kiþi baþýna gayri safi yurtiçi hasýla 

(GSYÝH) sýralamasýnda Ýzmir 3.215 ABD dolarý ile Türkiye ortalama-

sýnýn (2.146 ABD dolarý) üstündedir. Ýzmir bu bakýmdan tüm 81 il 

arasýnda altýncý sýradadýr. Ýzmir'deki gelir daðýlýmý eþitsizliði, ülke 

geneli ile paralellik arz etmektedir. 

TÜÝK verilerine göre Ege Bölgesi'nde üretilen GSYÝH açýsýndan 

bölgedeki illerin sýralamasýnda Ýzmir ilk sýradadýr. Buna göre Ýzmir, 

13.383 milyon TL ile Ege Bölgesi'nde üretilen GSYÝH'nin yaklaþýk 

yarýsýný (% 46,9) tek baþýna üretirken ardýndan Manisa (% 13,7),  

Muðla (% 10,2), Aydýn (% 8,2), Denizli (%7,6), Kütahya (% 5), Afyon 

(%4,3) ve Uþak (% 1,9) gelmektedir. 

Ýzmir Türkiye GSYÝH'sinin yaklaþýk % 7'sini oluþturmakta ve Ýstanbul 

ve Ankara'nýn ardýndan Türkiye GSYÝH'sine en çok katkýda bulunan 

üçüncü il konumuna yükselmektedir. EUROSTAT verilerine göre 

GSYÝH büyüklüðü açýsýndan Avrupa'daki bölgelerle karþýlaþtýrýl-

dýðýnda, 295 bölge arasýnda 185. sýrada yer almaktadýr. 

GENEL BiR BAKIÞ
ÝZMiR (TR31) BÖLGESÝ’NE
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Çok eski dönemlerden beri ülkenin önemli bir dýþ 

ticaret merkezi olan Ýzmir, halen çevrede yer alan 

il ve bölgeler için ülkenin ikinci derecede öneme 

sahip dýþ ticaret merkezi özelliðini sürdürmek-

tedir. Ýller bazýnda ihracatýn ithalatý karþýlama 

oranýnda ikinci sýradadýr. Ancak, Ýzmir'in Türkiye 

ihracatýndaki payý düþme eðilimindedir. 2002 

yýlýnda bu oran % 7,70 iken 2008'de % 5,96'ya 

gerilemiþtir. Ýzmir 2003 yýlý ve öncesinde dýþ 

ticaret fazlasý veren bir konumda iken, son beþ 

yýldýr dýþ ticaret açýðý vermektedir. Ýlde üretilen 

ürünlerin ihracat deðerini artýrmak için ulus-

lararasý pazarlarda Ýzmirli iþletmelerin rekabet 

gücünü yükseltmeye yönelik politikalar geliþ-

tirilmelidir. Bu politikalarýn ekseni üretimde tek-

nolojiye ve kaliteye dayalý rekabet politikasý ol-

malýdýr. 

Ýlde imalat sanayisindeki iþletme sayýlarýný ince-

lediðimizde tekstil ve tekstil ürünleri imalatý en 

fazla iþletmenin yer aldýðý sektör olarak öne çýk-

maktadýr. Bu sektörü sýrasýyla baþka yerde sýnýf-

landýrýlmamýþ makine ve teçhizat imalatý, mobil-

ya imalatý, gýda ürünleri, içecek imalatý, ana metal 

ürünleri imalatý sektörleri izlemektedir. 

Ýzmir iki serbest bölge ve 17 organize sanayi 

bölgesi (OSB) ile Türkiye'nin en fazla sayýda 

OSB'ye sahip ilidir. Serbest bölge ve OSB'lerin 

genel sorunlarý altyapýdaki yetersizlikler ve mev-

zuattaki eksikliklerdir. 

Ýzmir, ülkemizde en fazla uluslararasý sermayeli 

þirketin kurulduðu beþinci ildir. Türkiye'de sana-

yinin en çok yoðunlaþtýðý ikinci il olan, bilim ve 

teknoloji altyapýsýna sahip Ýzmir'de 

firmalarýn Ar-Ge desteklerinden faydalan-

ma oranýnýn düþük olmasý, firmalarýn des-

tekler konusunda bilgilendirilmeye ve reh-

berliðe ihtiyaç duyduðunu ortaya koymak-

tadýr. Ýzmir'in Türk Patent Enstitüsü'ne yap-

týðý marka baþvurularý 2008 yýlýnda 2002 

yýlýna göre % 86, patent baþvurularý % 230, 

faydalý model baþvurularý % 128 ve endüstriyel tasarým baþvurularý % 35 oranýnda artmýþtýr. 

1995-2008 yýllarý arasýnda toplam patent sayýsý bakýmýndan Ýzmir 90 patent ile 741 patenti  

Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) en son 2001 

verilerine göre ürettiði cari fiyatlarla iller bazýnda 

kiþi baþýna gayri safi yurtiçi hasýla (GSYÝH) 

sýralamasýnda Ýzmir 3.215 ABD dolarý ile Türkiye 

ortalamasýnýn (2.146 ABD dolarý) üstündedir.

Ýzmir hem bölgesel, hem ulusal ölçekte bir 

göç çekim merkezidir.  

Türkiye'de þehir nüfus oraný % 75 iken Ýzmir'de 

bu oran % 90,89 düzeyindedir. 

Ýzmir’de yaþlý nüfus oraný Türkiye’den daha 

yüksektir.
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olan Ýstanbul ve 165 patenti olan Ankara'nýn ardýndan üçüncü sýradadýr.

Ýzmir'de sanayi sektöründeki firmalarýn yaklaþýk % 99'u mikro iþletme ve küçük ve orta bü-

yüklükte iþletmedir (KOBÝ). Mikro iþletme ve KOBÝ'lerin kurumsallaþmasý ve pazarlama kapa-

sitesinin artýrýlmasý bölge için önemlidir. Kentte imalat sanayinde tarýma dayalý sanayilerin ve 

yüksek teknolojiye dayalý bazý sanayi gruplarýnýn yükselmekte olduðu söylenebilir. 

Rüzgâr ve jeotermal kaynaklarý göz önüne alýndýðýnda Ýzmir'in özellikle yenilenebilir enerji sek-

töründeki potansiyeli dikkat çekicidir. Rüzgâr enerjisi üretim potansiyeli konusunda Ýzmir, Tür-

kiye genelinde üçüncü sýrada gelmektedir. Jeotermal enerji kaynaklý elektrik, konut ýsýtma ve 

sera ýsýtmacýlýðý açýsýndan bölgede önemli kaynaklar bulunmaktadýr. Enerji arz güvenliði ve 

enerjinin çevresel etkileri baþlýklarýnýn giderek öne çýktýðý günümüzde yenilenebilir enerji 

sektöründe üretim ve tüketimin geliþtirilmesi önem taþýmaktadýr. Özellikle bu sektörde 

yatýrýmlarýn artýrýlmasý bölgenin kalkýnmasý açýsýndan önemlidir. 

Ulusal ve bölgesel ölçekte Ýzmir, sanayi ve hizmetler sektörleri yoðun bir il olarak öne çýksa da 

Ýzmir'de tarým sektörünün yoðunlaþtýðý birçok ilçe olduðu görülmektedir. 2007 yýlý deðerleriyle 

Türkiye toplam tarýmsal üretim deðerinin yaklaþýk % 4,6'sý Ýzmir ilinde üretilmiþ olup ildeki 

istihdamýn % 7,5'i tarým sektöründedir. Türkiye genelinde tarým sektöründe istihdam edilen 

iþgücünün oraný ise % 23,7'dir. 1995-2007 yýllarý arasýnda Ýzmir ilinde üretilen tarýmsal üretim 

deðerinin Türkiye'ye katkýsý yýllýk ortalama % 4,3 olarak gerçekleþmiþtir. 

Tarýmsal üretim Ýzmir'de ülke geneline göre daha çeþitli alanlarda ve daha yüksek teknolojiyle 

yapýlmaktadýr. Ýzmir özellikle süs bitkileri ve su ürünleri üretiminde, organik tarýmda ülkede 

önemli bir konumdadýr. Ülkede toplam süs bitkisi yetiþtirilen alan içinde % 12,5'lik oranla 

üçüncü, toplam örtü altý süs bitkisi yetiþtiriciliði yapýlan alan içinde ise % 29,6'lýk pay ile ikinci 

sýradadýr. 

Ýzmir'de deniz kültür balýkçýlýðý iþletme sayýsýnda son yirmi yýlda bir artýþ eðilimi olduðu görül-

mektedir. Ýzmir'de organik tarým alanlarýnýn toplam tarým alanlarý içindeki oraný Türkiye ve Ege 

Bölgesi'nin üzerindedir. Bu oran Türkiye'de % 0,54 ve Ege Bölgesi'nde % 1,63 iken Ýzmir'de      

% 7,65'tir. 

Ýzmir üretim deðeri, verimlilik ve 

markalaþma potansiyeli baký-

mýndan önemli tarýmsal ürünlere 

sahiptir. Ancak tarým arazileri 

küçük ve çok parçalý, ortalama 

iþletme büyüklüðü ülke orta-

lamasýnýn altýndadýr. Bunlara ek 

olarak, örgütlü hareket etme 

kültürünün yeterince geliþme-

miþ olmasý, yeterli sermaye ve 

bilginin olmamasý gibi tarýmsal 

yapýya dair kronikleþmiþ sorun-

lar, iþletmelerin verimlilik düze-

yini düþürüp pazarlama nokta-

sýnda üreticilerin elini zayýflat-

maktadýr. Giyim eþyasý, gýda ve 

içecek imalatý gibi tarýma dayalý 

sanayi sektörlerinin Ýzmir'de yo-

ðunlaþmýþ olmasý tarým-sanayi 

entegrasyonunun geliþtirilmesi 

gerekliliðini ortaya çýkarmak-

tadýr.
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Coðrafi konumu, altyapýsý, doðal, kültürel ve arkeolojik deðerleri ile 

Ýzmir, baþta deniz, saðlýk, kongre, fuar, kent, kültür turizmi ve ekoturizm 

olmak üzere farklý turizm çeþitleri için potansiyel taþýmaktadýr. Buna 

karþýn, Ýzmir'de turistlerin ortalama kalýþ süresi, konaklama tesislerinin 

doluluk oraný ve ayrýca otel ve lokanta hizmetlerinde iþgücü verimliliði 

istenen düzeyde deðildir. Otel ve lokanta hizmetlerinin Ýzmir GSYÝH'sine 

olan katkýsý % 2,5 civarýnda seyrederken, bu sektördeki istihdam payý % 7,9'dur. 

2008 yýlýnda mavi bayrak ödüllü 21 plajý ile Ýzmir ülkede en fazla mavi bayraklý plajýn bulunduðu 

üçüncü ildir. Ýzmir'in en önemli çekim gücünün deniz-güneþ-kum turizmi olmasý, kitle turizmi 

kapsamýnda geleneksel turizm aylarýnda talebin yoðunlaþmasýna ve dört aylýk bir turizm 

mevsimi yaþanmasýna neden olmaktadýr. Ýzmir'in turizm olanaklarýnýn tanýtýmý yetersizdir. 

Yatýrým ve planlama açýsýndan da Ýzmir'in turizme yeteri kadar eðilmediði söylenebilir. 

Turizm politikalarýnda destek ve teþvikler Antalya ve Güney Ege'de yoðunlaþmaktadýr. 2008 

yýlýnda turizm alanýnda Antalya'ya yapýlan kamu yatýrýmlarý Ýzmir'e yapýlanýn yaklaþýk 25 katýdýr. 

Genel olarak, Ýzmir'in Türkiye turizminden aldýðý pay, turist sayýlarý ve konaklama verilerine göre 

% 4 civarýndadýr.

Tarýmýn modernize olduðu, sanayinin çeþitlenerek geliþtiði Ýzmir'de turizm sektörü de öne 

çýkmaktadýr. Ayrýca, Ýzmir'in sahip olduðu doðal kaynaklar ile bilimsel altyapýsý yeni ve ileri 

sektörlerin potansiyel varlýðýna iþaret etmektedir. Ýzmir’in bu çok sektörlü yapýsý, ekonomideki 

gücün daðýlmasýna ve uzmanlaþma eksikliðine neden olmaktadýr. 

Lojistik sektöründe Ýzmir Ticaret Odasý'na (ÝZTO) kayýtlý olarak 294 uluslararasý taþýmacýlýk 

firmasý, 44 uluslararasý antrepo ve acente, 869 yük taþýmacýlýðý yapan firma, 549 yolcu 

taþýmacýlýðý yapan firma, 218 posta ve kurye firmasý ile 281 adet taþýmacýlýðý destekleyici faaliyet 

gerçekleþtiren firma bulunmaktadýr. Lojistik alanýnda Ýzmir'de gerçekleþtirilen faaliyetler aðýrlýklý 

olarak taþýmacýlýk, depoculuk faaliyetleri ve antrepo iþletmeciliði olarak gözlenmektedir. 

Bölgenin lojistik kapasitesi tam olarak kullanýlamamakta, yapýlan yatýrýmlar beklentileri

Ýzmir’in bu çok sektörlü 

yapýsý, ekonomideki 

gücün daðýlmasýna ve 

uzmanlaþma eksikliðine 

neden olmaktadýr.
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Ýzmir'in turizm olanaklarýnýn tanýtýmý yetersizdir. 

Yatýrým ve planlama açýsýndan da Ýzmir'in turizme 

yeteri kadar eðilmediði söylenebilir. 
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yeterince karþýlamamaktadýr. Bununla birlikte, lojistiðin etkin faktörlerinden olan depolama, 

elleçleme, daðýtým faaliyetleri giderek yaygýnlaþmaktadýr.

Ýzmir, 2008 yýlýnda ülkedeki toplam banka mevduatýnýn % 6,2'sini, toplam banka kredilerinin     

% 6,4'ünü karþýlamaktadýr ve her ikisinde de üçüncü sýradadýr. Ayrýca, DPT tarafýndan 2003 

yýlýnda hazýrlanan Ýllerin ve Bölgelerin Sosyoekonomik Geliþmiþlik Sýralamasý Araþtýrmasý'na 

göre, kiþi baþýna gelir vergisi ve kurumlar vergisi toplamýnda 191 milyon TL ile ülke ortalamasýnýn 

(165 milyon TL) üzerinde ve dördüncü sýrada yer almaktadýr. Diðer yandan, son 10 yýla 

bakýldýðýnda Ýzmir'in Türkiye'deki kamu yatýrýmlarýndan aldýðý payda azalma görülmektedir. 

1999'da Ýzmir'in payý % 4,82 iken 2000 yýlýnda bu oran yarýya düþerek % 2,44 olmuþ, 2007'de ise 

% 1,99'a kadar gerilemiþtir.

Sektörel olarak Ýzmir ili GSYÝH'sine en büyük katkýyý sýrasýyla hizmetler (% 54,4), sanayi (% 37,5) 

ve tarým (% 8,1) saðlamaktadýr. 2008 yýlý verilerine göre Ýzmir'de istihdamýn sektörel daðýlým % 

7,5 tarým, % 31,5 sanayi ve % 61 hizmetler sektöründe gerçekleþmiþtir. Toplam iþgücü ise 2008 

yýlý itibarýyla Ýzmir'de 1,17 milyona yükselmiþtir. Ülke geneliyle karþýlaþtýrýldýðýnda Ýzmir'de tarým 

dýþý sektörlerdeki istihdam oranýnýn ülke düzeyinden sürekli biçimde yüksek olduðu gözlenebilir. 

Ege Bölgesi'nde hizmetler ve sanayi sektöründe çalýþanlarýn % 47,1'i ve tarýmda çalýþanlarýn % 

13,7'si Ýzmir'de istihdam edilmiþtir. Ýzmir, Ege Bölgesi'nde yer alan TR32 ve TR33 Düzey 2 

bölgelerine göre Ege Bölgesi'nin sanayi ve hizmetler merkezidir.

2008 yýlýnda % 11,8 olan iþsizlik oraný, ülke ortalamasýnýn üzerinde seyretmekte ve göçlerle 

birlikte artmaktadýr. Nitelikli iþgücü ise baþka þehirlere göç etmektedir. Kýrsal kesimde geçim 

kaynaklarýnýn yetersizliði ve yüksek iþsizlik oraný göze çarpmaktadýr. Ýþgücü verimliliði baz 

alýndýðýnda Ýzmir ilinin ulusal emek verimliliði oraný yaklaþýk % 25 iken, Ýstanbul'da bu oran % 50 

düzeyindedir. Ýzmir'de ücretli kadýn çalýþanlarýn toplam istihdamdaki payý (% 21,4) Türkiye 

ortalamasýndan (% 14) yüksektir.

Ýzmir'de 2008 yýlýnda uzman hekim baþýna düþen kiþi sayýsý 4.692’dir. Ayný oran Ege Bölgesi'nde 

7.905 ve Türkiye'de 56.292’dir. Ýzmir'de hemþire baþýna düþen kiþi sayýsý ise 6.817’dir. Bu oran 

Ege Bölgesi'nde 14.054, Türkiye'de 100.144’tür. Ýzmir, temel saðlýk göstergeleri bakýmýndan ülke 

ortalamasýnýn üzerinde olsa da, kentsel nüfus yoðunluðunun Türkiye ortalamasýndan yüksek 

olmasý nedeniyle saðlýklý kentleþme, toplum saðlýðý gibi konularda verilen hizmetler, ihtiyacý 

karþýlayamamaktadýr.

Ýzmir'de uluslararasý, ulusal ve yerel düzeyde katýlýma açýk birçok kültürel ve sanatsal etkinlik 

Ýstihdam

Eðitim

Saðlýk

Kültür

Okulöncesi, ilköðretim ve ortaöðretimde okullaþma oranlarý Türkiye ortalamasýndan yüksektir. 

Okulöncesi, ilköðretim ve ortaöðretimde öðretmen baþýna düþen öðrenci sayýsý Türkiye ve Ege 

Bölgesi ortalamalarýndan düþük olsa da özellikle bazý ilçelerde derslik baþýna düþen öðrenci 

sayýsý oldukça yüksektir. Ýlde yedi üniversite bulunmaktadýr. Son yýllarda atýlan adýmlarla Ýzmir'de 

üniversite-sanayi iþbirliðini geliþtirmek için çalýþmalar da baþlamýþtýr. Yükseköðretim ve üstü 

okul mezunlarýnýn 15 yaþ üstü nüfusa oranýnda Ýzmir % 10,77 ile Ankara'nýn (% 15,45) ardýndan 

81 il arasýnda ikinci konumdadýr. 

Ýlde yaygýn eðitim ve mesleki eðitime iliþkin hizmet kapasitesi hem nicelik hem nitelik açýsýndan 

geliþmektedir. Yine de özellikle mesleki eðitim programlarýnýn bölgesel iþgücü talebiyle 

uyumluluk ve nitelik bakýmýndan iyileþtirilmesi gerekmektedir. 
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düzenlense de bunlar eþgüdüm içinde gerçekleþtirilmemektedir. Ayrýca söz konusu sosyo-

kültürel etkinlikler için gereken altyapý yetersizdir. Ýzmir'de 2000 ile 2007 yýllarý arasýnda  gerek 

sinema salonu sayýsý, gerekse seyirci sayýsýndaki artýþ ayný dönemde Türkiye ve Ege 

Bölgesi'nde gözlenen artýþýn biraz üzerindedir. Ýzmir, yeni tiyatro salonu tesis edilmesi 

konusunda ülkedeki yetersiz artýþýn da gerisindeyken, þehirde tiyatroya olan talep 

yükselmektedir. Þehirde 16 müze bulunmaktadýr. Ancak gerek tematik çeþitlilik, gerekse 

coðrafi ve demografik eriþim bakýmýndan ildeki müzelerin iyileþtirilmesi gerekmektedir. 

Enerji kaynaklarý, biyolojik çeþitliliði, toprak verimliliði, su havzalarý ve mineral kaynaklarý 

bakýmýndan büyük öneme sahip olan Ýzmir'in çok çeþitli kentsel, tarýmsal ve endüstriyel 

faaliyetleri içinde barýndýrmasý, çevresel sürdürülebilirliðin önemini artýrmaktadýr. Kentin en 

önemli çevresel konularý evsel atýklar, tarýmsal ve endüstriyel faaliyetler sonucu oluþan havza 

kirliliðidir. Deniz kirliliði de Ýzmir için bir sorun olmayý sürdürmektedir. Körfez'deki kirliliði 

önlemek amacýyla 2000 yýlýnda devreye giren arýtma tesisi olumlu etki yapsa da havzalardaki su 

yataklarýndan taþýnan kirlilik Körfez'deki iyileþme sürecini olumsuz etkilemeye devam 

etmektedir. 

Gediz havzasý Kütahya, Uþak, Manisa illerinden gelen kirliliðin yaný sýra Ýzmir'de Kemalpaþa'dan 

endüstriyel kirlilik ve Menemen baþta olmak üzere atýksu arýtma tesisi olmayan yerleþim yerleri 

ve yine Menemen'deki bilinçsiz tarým uygulamalarý nedeniyle çevresel tehdit altýndadýr. Küçük 

Menderes Havzasý da evsel atýksular nedeniyle kirlenmektedir. Bakýrçay havzasýnda ise yine 

evsel atýksular ve tarýmsal faaliyetlerden oluþan kirlilik yaþanmaktadýr. Havza alanlarýnda atýksu 

arýtma tesislerinin ve çöp deponi sahalarýna iliþkin yatýrýmlarýn yapýlmasý gerekmektedir. 

3Kiþi baþýna düþen yýllýk kullanýlabilir su potansiyelinin ortalama 614 m  olduðu Ýzmir su fakiridir. 

Öte yandan, Ýzmir'de su tüketiminin % 70'i sulama amaçlýdýr. Ýzmir'de yaþanan hava kirliliðinde 

evsel ýsýnma ve sanayide kullanýlan yakýtlarýn kalitelerine standart getirilmesi, kullanýlan 

yakýtlarýn denetlenmesi ve sanayi ve evsel ýsýnmada doðalgaza geçiþle beraber olumlu 

geliþmeler yaþanmýþtýr. Ancak ilin temiz enerji kullanma potansiyeli deðerlendirildiðinde hava 

kalitesinin daha da iyileþebileceði görülmektedir. 

Ýzmir'de sanayide çevre yönetim sistemleri kullaným oranýnýn düþük olmasý çevreye iliþkin 

sorunlar arasýndadýr. Kentsel katý atýk toplama konusunda iyi durumda olan Ýzmir'de bertaraf 

konusunda kapasite yetersizlikleri vardýr. Ege Bölgesi'ndeki tehlikeli atýk miktarýnýn % 88'i 

Ýzmir'deki endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanmaktadýr. Atýk miktarýnýn fazla, sanayide atýk de-

polarýnýn ve uygun tehlikeli atýk bertaraf tesislerinin az olmasý sorun oluþturmakta, kaçak 

dökümlere yol açmaktadýr. 

Ormanlýk alan oraný yüksek olmasýna raðmen verimli orman alanlarý anlamýnda Ýzmir, Türkiye 

ortalamasýnýn oldukça altýndadýr. Ayrýca Ýzmir, uluslararasý öneme sahip hassas ekosistemlere 

ev sahipliði yapmaktadýr.

Ýzmir, Türkiye'nin üçüncü ve Ege Bölgesi'nin en büyük kenti olmasý sebebiyle yoðun bir yolcu ve 

yük trafiðine sahiptir. Kuzeydeki yerleþim bölgeleri ile güneydeki tarým, sanayi ve turizm 

bölgelerini birbirine baðlayan bir geçiþ noktasýdýr. 

Ýzmir Limaný, yýllýk 2.757 gemi kabul kapasitesiyle Ege Bölgesi'nin en büyük limanýdýr. Konteynýr 

elleçlemede devlet tarafýndan iþletilen limanlar arasýnda Türkiye'nin ilk sýradaki ihraç limaný 

Ýzmir'dedir. Ýzmir Limaný, Ýç Anadolu ve Ege bölgelerinin ithalat kapýsý olmasý yanýnda demiryolu 

ve karayolu baðlantýlarý ile Avrupa, Ortadoðu ve Asya ülkeleri arasýnda önemli bir ticaret 

limanýdýr. 

Çevre

Ulaþým Altyapýsý
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Dünyadaki liman þehirleri arasýnda Ýzmir önemli bir potansiyele sahip olduðu halde geliþme ve  

altyapý çalýþmalarý açýsýndan bu potansiyeli yeterince kullanamamaktadýr. Ýzmir'in ticaret 

merkezi olma özelliðini güçlendirmek amacýyla liman kapasitesi geniþletilmeli ve baðlantý yollarý 

geliþtirilmelidir. Akdeniz-Karadeniz hattý üzerinde bulunan stratejik konumu ve geniþleme 

alanýyla Kuzey Ege (Çandarlý) Limaný, hayata geçirilmesi halinde Doðu Akdeniz'in önemli ana 

aktarma limanlarýndan biri olacaktýr.

Havaalaný kapasitesinin arttýrýlmasý, uluslararasý feribot seferleri, turizm ve ticarete hizmet eden 

limanlar ve ulaþým çeþitliliði Ýzmir için ulaþým konusunda olumlu özelliklerdir. Diðer yandan, 

demiryolu yatýrýmlarýnýn yetersizliði, Ýzmir'den ve Ýzmir'e direkt uçuþlarýn azlýðý, yolcu 

taþýmacýlýðýnda denizyolunun yeterince kullanýlmamasý, þehir içi ve þehirlerarasý yük ve yolcu 

taþýmacýlýðýnda karayoluna baðýmlýlýk, Ýzmir Limaný'nýn artan talebi karþýlayacak altyapý ve 

kapasiteye sahip olmamasý, karayolu trafiði ve otopark sorunu Ýzmir'de ulaþýmýn zayýf yönleridir. 

Ülkedeki konumuna bakýldýðýnda Ýzmir, zengin doðal kaynaklarý, yüksek sermaye birikimi, 

yetiþmiþ insan gücü, geliþmiþ kurumsal yapýsý, bilim ve teknoloji altyapýsý ve güçlü ulaþým aðlarý 

ile ülkenin en geliþmiþ illerinden birisidir. Ancak bu tabloya karþýn Ýzmir'in ekonomik ve sosyal 

açýdan önemli güçlü ve zayýf yanlara sahip olduðu, kalkýnma açýsýndan önemli fýrsat ve 

tehditlerle karþý karþýya olduðu yadsýnamaz.

Ýzmir ayný zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel açýlardan Ege Bölgesi'nde de bir merkez 

konumundadýr. Bu bakýmdan Ýzmir'in çevre iller (Manisa, Aydýn, Balýkesir, Uþak, Afyon, Kütahya, 

Denizli, Muðla, Çanakkale) ile iliþkisi tarihsel köklere dayanan, çok yönlü bir karakterdedir. Çoðu 

durumda Ýzmir ekonomik, sosyal ve bölgesel bir çekim merkezi olarak bu merkezi konumunun 

getirdiði belirgin güçlü ve zayýf yanlarla, fýrsat ve tehditlerle karþý karþýyadýr. 

27

Zengin doðal kaynaklarý, yüksek sermaye birikimi, yetiþmiþ insan gücü, 
geliþmiþ kurumsal yapýsý, bilim ve teknoloji altyapýsý ve güçlü ulaþým aðlarý 
ile Ýzmir ülkenin en geliþmiþ illerinden birisidir.

Ýzmir ayný zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel açýlardan Ege Bölgesi'nin 
merkezi konumundadýr.



EKSENLERi ve
ANAHTAR SEKTÖRLER
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2010-2013 Ýzmir Bölge Planý ilkeleri benimsenerek, bu ilkelerin gerektirdiði þekilde Ýzmir'deki tüm ilgili 

kurum ve kuruluþlarýn bölgeyle ilgili deneyim ve görüþleri göz önünde bulunduruldu. Sosyal, ekonomik 

ve çevresel konularý içeren, bölgeye iliþkin temel baþlýklarda yapýlan verilere dayanan araþtýrma ve analiz 

çalýþmalarýyla Ýzmir'in fotoðrafý çekildi. 

Yapýlan araþtýrma ve analiz çalýþmalarý sonucu Ýzmir'in sosyoekonomik kalkýnmasý ve bunun sürdü-

rülebilirliði adýna dört temaya odaklanýldý. ÝZBP kapsamýnda belirlenen vizyon ve temel amaçlara ulaþ-

mak için dört geliþme ekseni ortaya çýktý. Tespit edilen geliþme eksenleri aþaðýdaki gibidir:
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• Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik

• Sürdürülebilir Çevre

• Güçlendirilmiþ Altyapý ve Üstyapý

• Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme

3.1 Geliþme Eksenlerinin Belirlenmesi



2.

Stratejik Öncelik Hedef

1.

Ýþletmelerde 

Kurumsallaþma, 

Üretim ve 

Pazarlama 

Kapasitesinin 

Artýrýlmasý

1. Bölgesel Yenilik Stratejisi geliþtirilecektir.

2. Üniversiteler ve araþtýrma enstitüleri ile kamu kurumlarý ve iþletmeler 

    arasýnda iþbirliði güçlendirilecektir.

3. Anahtar sektörler baþta olmak üzere Ar-Ge altyapýsý güçlendirilecektir. 

4. Yenilik, Ar-Ge ve teknoloji bilinci yükseltilecektir. 

5. Yenilik odaklý giriþimler geliþtirilecektir.

6. Ýþletmelerin teknoloji kapasiteleri artýrýlacak ve iþletmelerde ileri 

    teknoloji kullanýmý yaygýnlaþtýrýlacaktýr. 

7. Ýzmir Teknoloji Geliþtirme Bölgesi'nin daha etkin çalýþmasý ve Bölge'deki 

    firma sayýsýnýn artmasý saðlanacaktýr. 

1. Markalaþma teþvik edilerek coðrafi iþaretli ürün sayýsý ve marka 

    tescillerinin Türkiye içindeki payý artýrýlacaktýr.

2. Ýþletmelerin ulusal ve uluslararasý pazarlarda etkinliði ve Türkiye 

    içindeki ihracat payý artýrýlacaktýr.

3. Aile þirketlerinde kurumsallaþma saðlanacaktýr. 

4. KOBÝ'lerin üretim ve kalite süreçleri iyileþtirilecektir. 

5. KOBÝ'lerin finansman olanaklarý ve mevcut mali desteklerden 

    faydalanma kapasitesi artýrýlacaktýr. 

6. Tarýmsal kooperatif ve birliklerin özellikle kurumsallaþma, yönetim 

    ve pazarlama konularýnda daha etkin çalýþmasý saðlanacaktýr. 

Bölgesel 

Ar-Ge ve 

Yenilik 

Kapasitesinin 

Geliþtirilmesi

ÝÞLETMELERDE 
REKABET EDEBÝLÝRLÝK
Amaç: Baþta anahtar sektörlerde olmak üzere iþletmelerin rekabet gücünün artýrýlmasý için 
üretimde verimlilik, yenilik ve kalite ile ulusal ve uluslararasý pazar paylarýnda artýþ saðlamak
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Stratejik Öncelik Hedef

3.Kümelenmelerin 

Oluþturulmasý 

ve Düzenli 

Sanayileþmenin 

Saðlanmasý

1. 2012 yýlýna kadar Kümelenme Stratejisi oluþturulacak, kümelen-

    meyi destekleyen iþbirliði aðlarý geliþtirilecek ve kümelenme 

    bilinci yaygýnlaþtýrýlacaktýr.

2. Kümelenme potansiyeline sahip sektörler baþta olmak üzere 

    anahtar sektörlerde örnek teþkil edecek iki kümelenme oluþumu 

    desteklenecektir.

3. Gýda ve içecek sanayinin potansiyel küme alt sektörlerinde 

    kümelenme oluþumlarý desteklenerek tarým sektörü ile 

    entegrasyonu saðlanacaktýr.

4. Giyim eþyasý sanayinin potansiyel küme alt sektörlerinde 

    kümelenme oluþumlarý desteklenecek ve Ýzmir'in moda tasarým 

    merkezi olmasý saðlanacaktýr. 

5. Lojistik sektöründe kümelenme oluþumlarý desteklenecektir. 

6. Endüstriyel makine imalatý sektörünün alt sektörlerinde potansiyel 

    küme oluþumlarý desteklenecektir.

7. Ýhtisas organize sanayi ve endüstri bölgeleri kurulacak ve var olan 

    bölgelerin daha etkin kullanýmý saðlanacaktýr.

4.

5.

Üretim ve 

Hizmet 

Altyapýsýnýn 

Güçlendirilmesi

1. OSB, KSS, serbest bölge, teknoloji geliþtirme merkezlerinin 

    altyapýlarý güçlendirilecektir. 

2. Gýda ürünlerine yönelik kurutma-soðutma, depolama ve gýda 

    güvenliði için gerekli altyapýlar oluþturulacaktýr. 

3. Baþta alternatif turizm türlerinde olmak üzere turizm altyapýsý 

    geliþtirilecektir.

4. Tarýmsal üretimde altyapý güçlendirilecektir.

KOBÝ'lerde 

Temiz Üretim 

Uygulamalarýnýn 

Artýrýlmasý

1. Bölgede temiz üretim ile ilgili farkýndalýk artýrýlacaktýr.

2. Ýþletmelerin çevre mevzuatýna, çevre yönetim sistemlerine uyumu 

    desteklenecektir.
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Stratejik Öncelik Hedef

6.Sektörel Bazda 

Verimliliðin 

ve Ekonomik 

Çeþitliliðin 

Saðlanmasý

1. Tarým sektörü kapsamýnda organik tarým ve iyi tarým uygulamalarý 

    yaygýnlaþtýrýlacaktýr. 

2. Gýda ve içecek sanayinde organik ve katma deðeri yüksek gýda 

    ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý desteklenecektir. 

3. Giyim eþyasý sanayinde organik ve çevre dostu tekstil 

    üretimi desteklenecektir.

4. Yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelik öncelikli yatýrým alanlarý 

    saptanacak ve deðerlendirilecektir. 

5. Turizmin çeþitlendirilmesine yönelik yatýrýmlar desteklenecektir.

7.Bölge 

Tanýtýmýnýn 

Saðlanmasý

1. Kentsel Pazarlama Stratejisi oluþturulacaktýr.

2. Anahtar sektörlerde yatýrým tanýtýmý yapýlacaktýr. 

3. Kültür ve turizm olanaklarý tanýtýlarak turizmden elde edilen gelir 

    artýrýlacaktýr. 
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1. Bölgesel Ýþgücü Stratejisi oluþturulacak ve uygulanacaktýr.

2. Anahtar sektörler baþta olmak üzere ara eleman ihtiyaçlarý 

    gözetilerek mesleki eðitim geliþtirilecektir. 

3. Anahtar sektörler baþta olmak üzere nitelikli insan kaynaðý 

    geliþtirilecektir. 

4. Dezavantajlý gruplarýn iþgücüne katýlýmý artýrýlacaktýr. 

1. Okulöncesi eðitim ve yaygýn eðitim desteklenecektir.

2. Eriþim ve kalite desteklenerek eðitim hizmetlerinin etkinliði 

    artýrýlacaktýr. 

3. Baþta koruyucu saðlýk ve ana-çocuk saðlýðý hizmetleri olmak 

    üzere birinci basamak saðlýk hizmetleri güçlendirilecektir. 

Eðitim ve 

Saðlýk 

Hizmetlerinin 

Ýyileþtirilmesi

2.

1. Ýstihdamýn ve 

Ýþgücü 

Verimliliðinin 

Artýrýlmasý

3.Sosyal 

Ýçermenin 

Güçlendirilmesi 

ve Yoksullukla 

Mücadele

1. Sosyal hizmetler iyileþtirilecektir. 

2. Göçle gelenlerin kent yaþamýna uyumu saðlanacaktýr. 

3. Kýrsal alanlarda yaþam koþullarý ve iþ imkanlarý geliþtirilecektir.

Stratejik Öncelik Hedef

Amaç: Ýstihdam olanak ve koþullarýný ve baþta eðitim, saðlýk olmak üzere sosyal içermeye
yönelik hizmetleri geliþtirerek sosyal bütünleþmeyi güçlendirmek

ÝSTÝHDAM ve SOSYAL BÜTÜNLEÞME 
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Hedef

1. Su havzalarýnda kirlilik kontrolü ve havza yönetimi saðlanarak 

    kirlilik azaltýlacak, su kalitesi iyileþtirilerek bir üst kaliteye (II. ve 

    III. su kalitesi) taþýnacaktýr.

2. Sürdürülebilir içme suyu ve kullanma suyu yönetimi saðlanacaktýr. 

3. Sanayide ve kentsel kullanýmda sürdürülebilir atýksu yönetimi 

    saðlanacaktýr. 

4. Tarýmsal faaliyetler sonucu oluþan toprak ve su kirliliði önlenecektir. 

Havza Alanlarý, 

Turizm Deðerine 

Sahip Bölgeler ve 

Kýrsal Alanlarda 

Sürdürülebilir 

Su ve Atýksu 

Yönetiminin 

Saðlanmasý

Stratejik Öncelik

1.

Amaç: Ekonomik faaliyetler devam ederken çevreyi korumak ve 
çevresel kaliteyi iyileþtirmek

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR ÇEVRE

34



1. Kentsel ve endüstriyel katý ve tehlikeli atýklarýn geri dönüþüm, 

    kazaným, yeniden kullanýmý saðlanacaktýr. 

2. Katý atýk ve tehlikeli atýk depolama ve bertaraf kapasiteleri 

    artýrýlacaktýr. 

3. Sanayici ve kentsel kullanýmdaki aktörler bilinçlendirilecektir. 

Sürdürülebilir 

Katý ve 

Tehlikeli 

Atýk 

Yönetiminin 

Saðlanmasý

2.
Stratejik Öncelik Hedef

3.Hava 

Kalitesinin 

Kontrolü ve 

Ýyileþtirilmesinin 

Saðlanmasý

1. Sanayide ve evsel ýsýtmada yenilenebilir ve temiz enerji 

    kullanýmý desteklenecektir. 

2. Sanayi yoðun alanlarda hava kirliliði kontrolü saðlanacaktýr. 

5.

4.Hassas 

Ekosistemler ve 

Biyoçeþitliliðin 

Devamlýlýðýnýn 

Saðlanmasý

1. Bölgede ulusal ve uluslararasý öneme sahip ekosistemler 

    koruma kullanma dengesi gözetilerek canlandýrýlacaktýr. 

2. Biyoçeþitlilik korunacaktýr. 

Enerji 

Verimliliðinin 

Saðlanmasý

1. Enerji verimliliði özendirilecek ve buna yönelik teknoloji 

    kullanýmý desteklenecektir. 
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GÜÇLENDÝRÝLMÝÞ 
ALTYAPI ve ÜSTYAPI

HedefStratejik Öncelik

1.Ulaþým 

Aðlarýnýn 

Güçlendirilmesi

1. Karayolu, denizyolu, havayolu aðlarý ve raylý sistemler anahtar 

    sektörleri destekleyecek þekilde güçlendirilecektir. 

2. Ýzmir Limaný'nýn ulaþým baðlantýlarý ve altyapýsý güçlendirilerek, 

    limanda elleçlenen konteynýr miktarý artýrýlacaktýr. 

3. Deniz ulaþýmý ve raylý sistemler öncelikli olmak üzere kent içi ulaþým 

    olanaklarý güçlendirilecektir. 

4. Merkez ve ilçeler arasýndaki ulaþým baðlantýlarý ve kýrsal ulaþým 

    altyapýsý güçlendirilecektir. 

Amaç: Ulaþým, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve bilgi iletiþim altyapýlarýný 
geliþtirerek Ýzmir'in ekonomik ve sosyal kalkýnmasýna ivme kazandýrmak
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3.Sosyal, Kültürel 

Altyapý ve 

Kentsel 

Dönüþümle 

Yaþam 

Kalitesinin 

Yükseltilmesi 

1. Kentsel dönüþüme yönelik çalýþmalar hayata geçirilecektir. 

2. Sosyal donatý alanlarýnýn nitelik ve kapasitesi artýrýlacaktýr. 

2.Doðal ve Tarihi 

Varlýklarýn 

Deðerlendiril-

mesine Ýliþkin 

Altyapýnýn ve 

Kent Estetiðinin 

Ýyileþtirilmesi

1. Mevcut doðal, tarihi ve kültürel varlýklarýn deðerlendirilmesine 

    olanak saðlayacak þekilde altyapý geliþtirilecektir. 

2. Turizm için önemli alanlar görsel algýlama ve çevre düzeni 

    açýsýndan iyileþtirilecektir.

4.Kentsel ve 

Kýrsal 

Altyapýnýn 

Ýyileþtirilmesi

1. Çevresel altyapý geliþtirilecektir. 

2. Enerji altyapýsý geliþtirilecektir.

3. Afet riski taþýyan alanlarda altyapý ve afet yönetimi kapasitesi 

    güçlendirilecektir. 

4. Bilgi ve iletiþim altyapýsý güçlendirilecektir.

HedefStratejik Öncelik
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2010-2013 Ýzmir Bölge Planý kapsamýnda Ýzmir'deki geliþme ek-

senleri ve anahtar sektörlerin belirlenmesi amacýyla niceliksel ve 

niteliksel analizler gerçekleþtirildi. Ýzmir'de Yükselen ve Stratejik 

Sektörler Raporu ve Ýzmir Kümelenme Stratejisinin Geliþtirilmesine 

Yönelik Araþtýrmalar Sonuç Raporu'nda, sektörlerle ilgili yo-

ðunlaþma katsayýsý ve 3 Yýldýz Analizi yöntemlerinin uygulandýðý 

analizler yapýldý. Bunlarla birlikte sektörel analiz raporlarý ve Mevcut 

Durum Analizi, niceliksel ve niteliksel analizleri içeren raporlar ola-

rak ÝZBP çalýþmalarýna girdi saðladý. 

Ýzmir'deki sektörel yoðunlaþmalar çerçevesinde, katma deðer de-

ðiþimleri, ihracat ve ithalat oranlarý, teknoloji düzeyleri ve yenilik 

kapasiteleri deðerlendi ve analiz edildi. Yapýlan toplantý, çalýþtay ve 

görüþmelerde niceliksel analizler sonucunda ortaya çýkan sektörler 

doðrulandý ve paydaþlarýn Ýzmir'in geliþim sektörleri olarak gördüðü 

sektörler ortaya kondu.

Bu baðlamda yapýlmýþ olan Yükselen Sektörler Araþtýrmasý, Mev-

cut Durum Analizi ve arama karar konferanslarý sonucu ortaya çý-

kan, Ýzmir'in ekonomik geliþimini destekleyici, bölge için rekabet 

yaratacaðý düþünülen ve büyük bir potansiyel ile bölgede büyümeyi 

bekleyen anahtar sektörler þu þekilde belirlendi:

Beþ anahtar sektörün baþýnda Ýzmir'de katma deðeri yüksek 

sektörlerin geliþiminin önünü açacak olan Ýleri Teknolojiye Dayalý 

Sanayiler sektörü gelmektedir. Toplam yedi üniversite barýndýran bir 

bölge olarak bilim ve teknoloji altyapýsýna ve beþeri sermayeye 

sahip olan ve Türkiye'de sanayinin yoðunlaþtýðý ikinci bölge olan 

Ýzmir, bu sektörlerin geliþebilmesi için hem kurumsal hem fiziksel 

hem de doðal altyapýya sahiptir. 

Dünya ölçeðinde, iklim deðiþimi ve enerji sektöründe yaþanan son 

geliþmelerle önemi giderek artan Yenilenebilir Enerji sektörü, Ýz-

mir'de geliþme potansiyeli taþýyan bir diðer anahtar sektör olarak 

• Ýleri Teknolojiye Dayalý Sanayiler

• Yenilenebilir Enerji

• Turizm

• Lojistik

• Tarým ve Tarýma Dayalý Sanayiler 
    (Tarým, Gýda Sanayi, Giyim Eþyasý Sanayi)
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öne çýkmaktadýr. Özellikle rüzgar ve jeotermal kaynaklarý düþünüldüðünde, Ýzmir'in yenilenebilir 

enerji sektöründe büyük potansiyel taþýdýðý görülmektedir. Bu çerçevede Ýzmir'deki mevcut 

kaynaklarýn deðerlendirilmesine yönelik yatýrýmlarýn artýrýlmasý gereklidir.

ÝZBP kapsamýnda belirlenen bir diðer anahtar sektör olan Turizm sektöründe de üretim ve 

hizmet kapasitesinin artýrýlmasý öngörülmektedir. Ýzmir'in birçok ilçesinde çeþitli turizm potan-

siyelleri bulunmaktadýr. Bu sektörde elde edilen gelirin arttýrýlmasý için turizmin çeþitlendi-

rilmesi ve farklý turizm çeþitlerinin entegrasyonunun saðlanmasý yanýnda, turizmde hizmet kali-

tesinin de arttýrýlmasý gerekmektedir. Ýzmir'in sahip olduðu turizm deðerleri ve turizm olanaklarý 

etkin bir þekilde tanýtýlmalýdýr.

Lojistik, Ýzmir'in üretim ve ticaret merkezi olma özelliðini güçlendirmek amacýyla geliþtirilmesi 

gereken bir anahtar sektördür. Bu baðlamda, özellikle liman kapasitesinin geniþletilmesi ve 

baðlantý yollarýnýn geliþtirilmesi önem kazanmaktadýr.

Beþinci anahtar sektör olan Tarým ve Tarýma Dayalý Sanayiler sektörü (Gýda ve Ýçecek Sanayi ile 

Giyim Eþyasý Sanayi), Ýzmir'de mevcut ve geliþme potansiyeli olan temel sektörlerdendir. Katma 

deðeri yüksek ürünlerle birlikte, tarým ve sanayi entegrasyonunun saðlanmasý Ýzmir'de bu 

sektörlerin rekabet edebilirliði ve bölgenin kalkýnmasý için önem taþýmaktadýr.

Günümüzde, bilim ve teknoloji üretebilen ülkeler, uluslararasý rekabet üstünlüðünü ve geliþme 

ivmesini yakalayabilmektedir. Dolayýsýyla, bilim ve teknoloji politikalarý, ekonomik büyüme için 

baþta gelen önemli unsurlardan birisi olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bilim ve teknoloji 

politikalarýnýn, bölgelerin geliþme dinamikleri doðrultusunda belirlenmesi, bu politikalarýn 

verimliliðini ve uygulanabilirliðini artýracaktýr.

Bilim ve teknolojinin yeni ürünler ve hizmetler üretmek amacýyla kullanýldýðý çalýþmalar, 

araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri (Ar-Ge) olarak tanýmlanmaktadýr. Konuyla ilgili olarak, 

Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda “verimliliðin ve rekabet gücünün artýrýlmasý amacýyla Ar-Ge 

faaliyetlerinin yenilik üretecek þekilde tasarýmlanmasý, Ar-Ge harcamalarýnýn GSYÝH içindeki 

payýnýn artýrýlmasý, üniversite-sanayi iþbirliðinin geliþtirilmesi, Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin 

altyapýlarýnýn tamamlanmasý, bilgi ve iletiþim teknolojileri altyapýsýnýn geliþtirilmesi” gibi 

hedefler ortaya konmuþtur. 

Birim zamanda daha iyi kalitede mal veya hizmet üretebilen, dünya talebinde hýzlý bir büyüme 

özelliði gösteren, ticari anlamda ortalamanýn üstünde geri dönüþüm saðlayan teknolojiler “ileri 

teknoloji” olarak tanýmlanmaktadýr. OECD’nin Ar-Ge yoðunluðunu esas alan tanýmýna göre, 

toplam brüt üretim deðeri içinde Ar-Ge harcamalarýnýn payý % 5'ten fazla olan sektörler, ileri 

teknoloji grubu içinde sýnýflandýrýlmaktadýr. Kullanýlan ileri teknoloji düzeyi, araþtýrma geliþtirme 

faaliyetleri ve yarattýðý yüksek katma deðerle dikkat çeken ve ÝZBP kapsamýnda ileri teknolojiler 

olarak deðerlendirilen sektörler þunlardýr:

3.2.1 Ýleri Teknolojiye Dayalý Sanayiler

• Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

• Biyoteknoloji ve Gen Teknolojileri 

• Malzeme Teknolojileri

• Nanoteknoloji 

• Tasarým Teknolojileri 

• Mekatronik

• Enerji ve Çevre Teknolojileri
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Ýzmir Ýçin Stratejik ve Yükselen Sektörler Çalýþmasý ve Ýzmir Kümelenme Stratejisi’nin 

Belirlenmesine Yönelik Araþtýrma çalýþmalarý kapsamýnda bölge için önemi ortaya konulan ileri 

teknolojiye dayalý sanayiler ise; 

Ýzmir, bilim ve teknoloji üretimi için gerekli altyapý ve insan kaynaðýna sahiptir. Biri özellikle ileri 

teknolojiye odaklý yedi üniversitenin, kamu araþtýrma kurumlarýnýn, Teknoloji Geliþtirme 

Bölgesi'nin, Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerindeki Teknoloji Geliþtirme Merkezleri'nin, 

EBÝLTEM ve IRC-Ege gibi kurumlarýn varlýðý, üniversite-sanayi iþbirliðinin saðlanmasýný, özel 

sektördeki Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesini ve üniversitelerdeki araþtýrmacýlarýn bu 

faaliyetlere katýlýmýný kolaylaþtýrmaktadýr.

Dolayýsýyla belirlenmiþ olan ileri teknolojilerde geliþimin saðlanmasý ve bu teknolojilerin, 

yukarýda ileri teknolojiye dayalý sanayiler kapsamýnda belirtilen sektörlerde kullanýmýnýn 

yaygýnlaþtýrýlmasý, bölgenin ekonomik geliþimine ivme kazandýracaktýr. Bu nedenle

önem taþýmaktadýr.

Aþaðýdaki þemada, ileri teknolojiye dayalý sanayilerle ilgili öncelikler ve bu öncelikleri kapsayan 

geliþme eksenleri görülmektedir.

Enerji, kalkýnmanýn önemli girdilerinden biridir. Teknolojik geliþmelere paralel olarak artan enerji 

ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve çevresel, sosyal, ekonomik açýdan sürdürülebilirliðin saðlanmasý ve 

bunlara ek olarak Kyoto Protokolü gereðince CO  ve diðer sera gazý emisyonlarýnýn azaltýlmasý 2

zorunluluðu, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarýna olan ihtiyacýný artýrmaktadýr.

Yenilenebilir enerji politikalarý günümüzde uluslararasý platformda büyük önem kazanmýþtýr. 

Avrupa Birliði'nde 2020 yýlýna kadar enerji ihtiyacýnýn % 20'sinin yenilenebilir enerji kaynakla-

rýndan karþýlanmasý, enerji verimliliðinin % 20 oranýnda artýrýlmasý, ayrýca 2018 yýlýna kadar tüm 

binalarda yenilenebilir enerji kullanýlmasý hedeflenmiþtir. AB uyum sürecinde, yenilenebilir 

enerji politikalarýnýn Türkiye'de de etkili olmasý ve daha önemlisi küresel düzeyde enerji arz 

güvenliðinin artýrýlmasý amacýyla, Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nýn “enerji altyapýsý” baþlýðýnda 

“üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn payýnýn azami ölçüde 

yükseltilmesi” hedeflenmiþtir. Bu doðrultuda, Ýzmir'deki yenilenebilir enerji potansiyelinin  

 Ýzmir'in ileri 

teknolojiler alanýnda sahip olduðu potansiyelin geliþtirilerek, katma deðeri yüksek sektörlerde öne 

çýkmasýnýn saðlanmasý 

3.2.2 Yenilenebilir Enerji

• Endüstri Makineleri Ýmalat Sanayi

• Kimyasal Madde ve Ürünlerin Ýmalatý 

• Týbbi, Hassas ve Optik Aletler  

• Biliþim sektörleridir.

ÝLERÝ TEKNOLOJÝYE DAYALI SANAYÝLER

Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik

Bölge Tanýtýmýnýn Saðlanmasý

Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Gelistirilmesi 

Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme

Ýstihdamýn ve Ýþgücü Verimliliðinin Artýrýlmasý
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deðerlendirilmesi ulusal düzeyde de önem taþýmaktadýr.

Yenilenebilir enerji kaynaklarý çeþitliliði bakýmýndan deðerlendirilmeyi bekleyen fýrsatlara sahip 

olan Ýzmir Bölgesi, baþta rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji olmak üzere, güneþ enerjisi ve 

biyoenerji gibi yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarý potansiyeline sahiptir.

Rüzgar enerjisi açýsýndan Ýzmir, ülke genelinde üçüncü sýradadýr. Türkiye'de 2008 yýlýnda 

hizmete girenlerle birlikte devrede olan kurulu gücün % 36'sý Ýzmir'de bulunmaktadýr. Ancak bu 

güç, teorik potansiyelin yalnýzca % 1'i kullanýlarak elde edilmiþtir. Ýzmir ili 11.815 MW teorik ka-

pasitesiyle rüzgar enerjisi açýsýndan oldukça zengindir. Bu potansiyelin deðerlendirilmesiyle 

üretilecek toplam enerji miktarý, Ege Bölgesi'nin toplam elektrik tüketiminden daha büyüktür. 

Ýzmir’de rüzgar enerjisine iliþkin altyapý yatýrým alanlarý Bergama, Dikili, Aliaða, Çeþme, 

Karaburun, Urla ilçeleri olarak belirlenmiþtir.

Ýzmir jeotermal enerji açýsýndan da güçlü bir potansiyele sahiptir. Bölgede bulunan jeotermal 

kaynak sýcaklýklarýndaki çeþitlilik, kullaným alanýnýn geniþlemesine olanak vermektedir. Se-

ferihisar (35 MWe), Dikili (30 MWe) ve Balçova'da (5 MWe), elektrik üretimine olanak veren 

sýcaklýklarda potansiyel bulunmaktadýr. Ayrýca konut ýsýtma için yaklaþýk olarak 212.000 konut 

eþdeðeri potansiyel varken, bu potansiyelin yaklaþýk %11'i kullanýlmaktadýr. Konut ýsýtma için 

kaynaða sahip olan ilçeler ve yatýrým alanlarý Balçova (Narlýdere ilçesinde de Balçova'daki 

kaynak kullanýlabilmektedir), Seferihisar, Aliaða, Bergama, Çeþme ve Dikili ilçeleridir. Öte 

yandan yaklaþýk 19.000 dönümlük sera ýsýtmasý potansiyelinin yalnýzca % 3'ü kullanýlmaktadýr. 

Sera ýsýtmasý potansiyelinin deðerlendirilebileceði ilçeler Seferihisar, Bayýndýr ve Dikili’dir.

Jeotermal saha olan sekiz ilçenin tümünde saðlýk turizmi potansiyeli varken, mevcut kullaným 

özellikle Balçova, Çeþme ve Dikili ilçelerinde yoðunlaþmýþtýr. Birden çok kullaným alanýna olanak 

veren sýcaklýklardaki kaynaða sahip ilçelerde, özellikle Seferihisar ve Dikili ilçelerinde kaynaðýn 

entegre kullanýmýna yönelik projelerin geliþtirilmesi önemlidir.

Rüzgar enerjisi ve jeotermal enerjinin yaný sýra, biokütle enerjisi ve güneþ enerjisi de Ýzmir'de 

avantaja sahip olan ve deðerlendirilmesi gereken diðer enerji kaynaklarýdýr.

Ýzmir'deki enerji kullanýmý Türkiye geneline göre yaklaþýk % 54 oranýnda fazladýr. Ayrýca, Ýzmir'in 

enerji tüketiminin iki yýlda % 15 oranýnda arttýðý görülmektedir. Yenilenebilir enerji sektörü, hem 

Türkiye'nin enerji arz güvenliðindeki artýþa, hem de yereldeki potansiyeli deðerlendirerek 

Ýzmir'in ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkýnmasýna katkýda bulunmak bakýmýndan büyük önem 

taþýmaktadýr. Ayrýca, çevre iller arasýndaki ve Türkiye içindeki konumuna bakýldýðýnda, Ýzmir'in 

bir yenilenebilir enerji merkezi olma konusundaki potansiyelinin deðerlendirilmesi gerek-

mektedir. 

Bölge düzeyinde bu hedeflere ulaþabilmek için ulusal giriþimlere de ihtiyaç duyulmaktadýr. 

Yenilenebilir enerji yatýrýmlarýnýn ve yenilenebilir enerji kullanýmýnýn önünü açacak yasal 

düzenlemelerin tamamlanmasý, ulusal ve bölgesel düzeyde sürdürülebilir kalkýnmanýn 

saðlanabilmesi açýsýndan önem taþýmaktadýr. Yenilenebilir enerji konusunda çalýþan firmalarýn 

yetki, lisans ve denetimlerini saðlayacak yasal mevzuatýn güçlendirilmesi, bu konuda stan-

dartlarýn oluþturulmasý, akreditasyon ve kontrol mekanizmalarýnýn kurulmasý gerekmektedir. 

Jeotermal enerji konusunda yapýlmýþ olan yasal düzenlemelerle birlikte rüzgar ve güneþ enerjisi 

yatýrýmlarýný destekler nitelikteki yasal düzenlemelerin yapýlmasý da önem taþýmaktadýr.

Öte yandan, ulusal düzeyde hazýrlanacak olan enerji üretim ve tüketim planlamasýnýn da 

bölgesel potansiyeller temel alýnarak ve uluslararasý politika ve eylemlerle uyumlu uzun vadeli 

hedefler konularak yapýlmasý gerekmektedir. Bu çerçevede, 

bölgenin 

geliþmesinde büyük önem taþýmaktadýr.   

bölgede yenilenebilir enerji 

yatýrýmlarýnýn artýrýlmasý, yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim ve tüketiminin yaygýnlaþtýrýlmasý, 

sektördeki iþgücünün geliþtirilmesiyle Ýzmir’in bir yenilenebilir enerji bölgesi haline getirilmesi 
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Aþaðýdaki þemada, yenilenebilir enerji sektörüyle ilgili öncelikler ve bu öncelikleri kapsayan 

geliþme eksenleri görülmektedir.

Dünyada toplam uluslararasý turist giriþleri 2008 yýlýnda 1995'e göre yaklaþýk iki katýna çýkmýþ 

olup 2020 yýlýnda bu rakamýn üç katýna ulaþacaðý tahmin edilmektedir. Türkiye, turizm 

sektöründe söz sahibi ülkelerdendir. Ülkemizin uzun vadeli hedefi 2023 yýlýnda dünyanýn en çok 

turist çeken ve en fazla turizm geliri elde eden ilk beþ ülkesi arasýnda olmaktýr. 

Ýzmir coðrafi konumu, tarihsel ve kültürel kaynaklarýnýn çeþitliliði ve deniz-kum-güneþ temelli 

kitle turizmine yönelik altyapýsýyla geniþ bir turizm yelpazesine sahiptir. Buna karþýn, Ýzmir'in 

bugüne kadar turizm potansiyeli yeterince deðerlendirilmemiþtir. Türkiye'nin önde gelen turizm 

merkezleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda Ýzmir hem arz, hem talep yanlý olarak turizmde geri planda 

kalmaktadýr. Ýzmir'in ülke turizminden aldýðý pay % 4 civarýndadýr. 

Ýzmir, farklý turizm türlerinde deðerlendirilebilecek doðal, tarihi ve kültürel kaynaklara sahiptir. 

büyük önem taþýmaktadýr.

Turizm doðal, kültürel ve tarihi kaynaklara dayanmakta ve süreç içinde bunlarýn metalaþmasýna 

ve tüketilmesine sebep olabilmektedir. Bu doðrultuda, kaynaklarýn etkin biçimde deðer-

lendirilmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta turizmden kýsa vadede kar etmeye 

uygun olan, fakat kaynaklarý çabuk tüketen kitle turizmi anlayýþýnýn dizginlenmesidir. Bunun 

yerine uzun dönemde yarar saðlayacak ve büyük sermayenin yanýnda yerli halkýn da fay-

dalanacaðý sürdürülebilir turizm anlayýþýnýn uygulanmasý gerekmektedir.

Ýzmir ilinin özellikle potansiyel taþýdýðý turizm türleri kongre, fuar, saðlýk, deniz, kent, kültür 

turizmi ve ekoturizmdir. Dolayýsýyla, ÝZBP'de öncelikle bu turizm türleri ele alýnmaktadýr. 

Sektörün planlanmasýnda, öncelikle altyapýnýn ele alýnmasý, sonrasýnda tanýtým yapýlarak 

pazarda bir farkýndalýk ve talep yaratýlmasý ve daha sonra da yatýrým yapýlmasý uygun 

görülmektedir.   

3.2.3 Turizm

Tüm bu kaynaklarýyla Ýzmir'in turizm sektöründe, çeþitlendirilmiþ turizm ile ulusal ve uluslararasý alanda 

yüksek rekabet gücüne sahip bir turizm destinasyonu haline gelmesi 

Güçlendirilmiþ Altyapý ve Üstyapý

Kentsel ve Kýrsal Altyapýnýn Ýyileþtirilmesi

Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik

Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Gelistirilmesi

Sektörlerde Üretim ve Hizmet Altyapýsýnýn Güçlendirilmesi

Sektörel Bazda Verimliliðin ve Ekonomik Çeþitliliðin Saðlanmasý 

Bölge Tanýtýmýnýn Saðlanmasý

Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme

Ýstihdamýn ve Ýþgücü Verimliliðinin Artýrýlmasý

Hava Kalitesinin Kontrolü ve Ýyileþtirilmesinin Saðlanmasý

Sürdürülebilir Çevre

YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ
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Aþaðýdaki þemada, turizm sektörüyle ilgili öncelikler ve bu öncelikleri kapsayan geliþme 

eksenleri görülmektedir.

Günümüzde ticaretin tam anlamýyla küreselleþmesi, üretim ve daðýtým stratejilerinin dünya 

ölçeðinde ele alýnmasý, uluslararasý pazarlama yöntemleri ve bilgi teknolojilerindeki geliþmeler 

gibi birçok faktör sonucu firmalar sadece çevrelerinde ya da ülkelerindeki deðil tüm dünyadaki 

þirketlerle rekabet eder hale gelmiþtir. Bunun bir sonucu olarak þirketlerin verimliliklerini artýrýp 

rekabet avantajý saðlayarak varlýklarýný sürdürebilmelerinde tedarik süreçlerini ve lojistik 

hizmetlerini en iyi þekilde yönetmelerinin rolü büyüktür. 

Araþtýrmalar, lojistik sektörünün dünyada yükseliþe geçtiðini, hýzlanan küreselleþme ile birlikte 

lojistiðin yýldýz sektörlerden biri olacaðýný göstermektedir. Dünyada lojistik sektörünün 

potansiyeli 6 trilyon dolar olarak tahmin edilmektedir. Sektörün GSMH’dan aldýðý pay, geliþmiþ 

ülkelerde % 8 ile % 10 arasýndadýr. Sektördeki büyüme ortalama % 10 olarak gerçek-

leþmektedir. Ülkemizdeyse sektörün büyüklüðü 60 milyar dolara, GSMH içindeki payý ise % 12-

13 seviyelerine ulaþmýþtýr. 

2007 yýlýnda Dünya Bankasý tarafýndan hazýrlanan rapora göre Türkiye lojistik performans 

indeksi bakýmýndan Doðu Avrupa ülkeleri arasýnda üçüncü sýradadýr. Söz konusu raporun bir 

sonucu olarak, lojistik performans indeksi yüksek olan komþu ülkelerden özellikle Yunanistan 

ile rekabet çerçevesinde baþta Ýzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nde lojistik yatýrýmlarýn kapsamlý 

bir þekilde planlanmasý gereði ortaya çýkmýþtýr. 

Lojistik sektörü 2007-2013 yýllarýný kapsayan Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda da ele alýnmýþ ve 

“Rekabet Gücünün Artýrýlmasý” geliþme ekseninin altýnda yer alan “Enerji ve Ulaþtýrma 

Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi” önceliðinin hedefleri arasýnda, “önemli limanlarýn lojistik merkezler 

olarak geliþtirilmesini saðlayan politikalarýn izleneceði, bu doðrultuda tüm ana limanlarýn 

3.2.4 Lojistik

TURÝZM

Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik

Sektörel Bazda Verimliliðin ve Ekonomik Çeþitliliðin Saðlanmasý 

Bölge Tanýtýmýnýn Saðlanmasý

Sektörlerde Üretim ve Hizmet Altyapýsýnýn Güçlendirilmesi

Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme

Ýstihdamýn ve Ýþgücü Verimliliðinin Artýrýlmasý

Havza Alanlarý, Turizm Deðerine Sahip Bölgeler ve Kýrsal 
Alanlarda Sürdürülebilir Su ve Atýksu Yönetiminin Saðlanmasý

Sürdürülebilir Çevre

Güçlendirilmiþ Altyapý ve Üstyapý

Doðal ve Tarihi Varlýklarýn Deðerlendirilmesine Ýliþkin Altyapýnýn 
ve Kent Estetiðinin Ýyileþtirilmesi

Sosyal, Kültürel Altyapý ve Kentsel Dönüþümle Yaþam Kalitesinin 
Yükseltilmesi 
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Güçlendirilmiþ Altyapý ve Üstyapý

Ulasým Aðlarýnýn Güçlendirilmesi 

karayolu ve demiryolu baðlantýlarýnýn tamamlanacaðý, baþta Ýzmir yöresi olmak üzere liman 

kapasitelerinin artýrýlarak Akdeniz Bölgesi'nin Doðu Akdeniz'in önemli bir lojistik merkezi  

olmasýnýn destekleneceði” ifade edilmiþtir. 

Ýzmir, jeopolitik konumu bakýmýndan Akdeniz-Karadeniz geçiþi üzerinde yer alan, Balkanlara, 

Avrupa'ya ve Anadolu üzerinden Ortadoðu'ya açýlma imkanýna sahip, iç pazarlara yakýn, OSB ve 

serbest bölgelerin faaliyet gösterdiði, binin üzerinde uluslararasý firmaya ev sahipliði yapan, 

lojistik sektöründe ÝZTO'ya kayýtlý olarak faaliyet gösteren 2.255 firmanýn bulunduðu, eðitimli 

insan gücüne sahip, 8.500 yýllýk bir liman ve ticaret kentidir. 

Buna karþýn, Ýzmir'in ulaþým altyapýsýnýn lojistik faaliyetleri desteklemede yetersiz kalmasý, Ýzmir 

Limaný'nýn fiziki ve hukuki durumundan kaynaklanan sorunlar, bir lojistik merkeze sahip 

olmamasý, lojistik sahalarýn daðýnýk olmasý, teþvikler ve denetim konularýnda yaþanan mevzuat 

sýkýntýlarý nedeniyle lojistik alanýndaki potansiyeline tam olarak ulaþamadýðý ortaya çýkmaktadýr. 

Ýzmir Limaný'nýn özelleþtirilme sürecinin tamamlanarak limanýn teknik ekipman ve iþletme 

anlamýnda güçlendirilmesi, lojistik sektörünü destekleyecek þekilde ulaþým altyapýsýnýn 

iyileþtirilmesi, Ýzmir'in önemli bir lojistik üs olmasýna yönelik olarak lojistik merkezin kurulmasý, 

Doðu Akdeniz'in ana aktarma limanlarýndan biri olmasý beklenen Kuzey Ege (Çandarlý) Limaný 

projesinin hayata geçirilmesi, sektöre yönelik nitelikli insan kaynaðýnýn yetiþtirilmesi Ýzmir'in 

lojistik alanýndaki potansiyeline ulaþmasý bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr. 

Sektör mekansal olarak Aliaða, Konak, Bornova, Kemalpaþa ve Torbalý ilçelerinde 

yoðunlaþmadýr. Sektör tüm ilgili alt sektörleriyle birlikte deðerlendirildiðinde, bölgede yaklaþýk 

50 bin çalýþana sahip toplam 7 bin civarýnda firmanýn olduðu görülmektedir. Ayrýca sektörde, 

2004-2008 arasý dönemde istihdam (% 12 artýþ) ve firma sayýsý (% 15 artýþ) deðiþimlerinin de 

oldukça fazla olduðu görülmektedir.

Tüm bu gerekçelerle 

 bölgenin ekonomik geliþimine katký saðlayacak 

büyük bir dinamik olacaktýr.

Aþaðýdaki þemada, lojistik sektörüyle ilgili öncelikler ve bu öncelikleri kapsayan geliþme 

eksenleri görülmektedir.

bölgede lojistik altyapýsýnýn ve sektöre yönelik insan kaynaðýnýn geliþtirilmesi 

suretiyle Ýzmir'in lojistik bir üs haline getirilmesi

LOJÝSTÝK

Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik

Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Geliþtirilmesi 

Kümelenmelerin Oluþturulmasý ve Düzenli Sanayileþmenin 
Saðlanmasý

Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme

Ýstihdamýn ve Ýþgücü Verimliliðinin Artýrýlmasý
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3.2.5 Tarým ve Tarýma Dayalý Sanayiler

Tarým: Katma Deðeri Yüksek Tarýmsal Ürünler

Tarýmýn gýda ve sanayi sektörüne girdi saðlamasý, döviz getirisi, istihdama katkýsý, nüfusun 

beslenmesi, gýda güvenliði ve güvencesindeki rolünün yaný sýra ülke topraklarýnýn çok büyük bir 

kýsmýný oluþturan kýrsal alanlarda iktisadi olarak birincil sektör olmasý tarým sektörüyle ilgili plan, 

program ve müdahale zorunluluðunu beraberinde getirmektedir. Uzun yýllar boyunca dünyada 

tarýmda kendine yeterli yedi ülkeden biri olduðumuz halde, genel ekonomik þartlarýn da etkisiyle 

sektörün dýþarýdaki rakipleriyle yeterince yüzleþememesi sonucu geçmiþte rekabet etmemeyi 

tercih ettiðimiz ülkeler, bugün daha büyük ölçekli ve modern iþletmelerle karþýmýza çýkmaktadýr. 

Ayrýca iklim deðiþikliði ile birlikte son dönemde yaþanan tarýmsal kuraklýk üretim için tehdit 

oluþturmaktadýr.  

Ýzmir bölgesi tarým açýsýndan son derece elveriþli toprak ve iklim yapýsýna sahiptir. Bu 

potansiyelin mevcut haliyle etkin kullanýldýðýný söylemek mümkün deðildir. Ýzmir'in tarýmsal 

potansiyelinden en yüksek düzeyde fayda saðlanmasý hem bölgenin geliþmesine, hem bölge 

içi geliþmiþlik farklarýnýn azaltýlmasýna katký yapacaktýr. 

Bu noktada sektörden beklenen il ekonomisi içindeki payýný yükseltmesi, yani sanayi veya 

hizmetler sektörüyle rekabet etmesi deðil, sürdürülebilirlik ilkesine baðlý kalarak kendi doðal ve 

beþeri potansiyelinden azami katma deðeri üretmesidir. Zaten tarým, sanayi ve hizmet sektörleri 

birbirlerine rakip ve ikame edici nitelikte olamayacaðý gibi çýktýlarýyla birbirlerini beslemekte ve 

ekonominin büyümesine katkýda bulunmaktadýr.

Tarým, ülke genelinden farklý olarak Ýzmir'de çeþitli dernek, oda, borsa ve üniversiteler tarafýndan 

ele alýnmakta, konuyla ilgili genel ya da ürün bazýnda çalýþtay, sempozyum, zirve ve benzeri 

çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bu tablo Ýzmir'de tarýmýn üreticiler ve tarýmla ilgili devlet kurumlarý 

arasýnda ve çoðunlukla tarýmsal destekleme fiyatlarýyla sýnýrlý bir konu olarak ele alýnmadýðýný 

göstermekte, tarým ürünlerini iþleyen ve ticaretini yapan kesimlerin de konuya önemli katký 

saðlamalarýna neden olmaktadýr. Bu çalýþmalar, sadece kamuoyuna ve ilgili yerel ve üst düzey 

bürokrasiye deðil, sektörün ana aktörü olan üreticilere de önemli birikim saðlamaktadýr.

Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda ülkenin rekabet gücünün artmasýna katký koyacaðý düþünülen 

önceliklerden biri “Tarýmsal Yapýnýn Etkinleþtirilmesi” olarak belirlenmiþtir. Söz konusu önceliðin 

temel amacý “Gýda güvencesinin ve güvenliðinin saðlanmasý ile doðal kaynaklarýn sürdürülebilir 

kullanýmý gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tarýmsal yapý oluþturulacaktýr.” 

þeklinde belirlenmiþtir. 

Ayrýca 2006-2010 Tarým Strateji Belgesi kapsamýnda “Kaynaklarýn etkin kullanýmý ilkesi 

çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararasý geliþmeler boyutunu bütün olarak ele 

alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarým sektörünün oluþturulmasý” temel 

amacý esas alýnmýþtýr. Yine Ege Tarým Master Planý kapsamýnda da “gýda güvenliði, örgütlenme, 

tarýmsal pazarlama ve tarým-sanayi entegrasyonu” amaçlanmýþtýr. 

Tüm bu stratejilere ek olarak Tarým Kanunu kapsamýnda belirlenmiþ tarým politikalarýnýn 

öncelikleri arasýnda “Tarýmsal üretimde verimlilik, ürün çeþitliliði, kalite ve rekabet gücünün 

yükseltilmesi, tarýmsal iþletmelerin altyapýlarýnýn geliþtirilmesi, tarýmsal faaliyetlerde bilgi ve 

uygun teknolojilerin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý, tarýmsal üretimin tarým-sanayi 

entegrasyonunu saðlayacak þekilde yönlendirilmesi, toprak ve su kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve 

rasyonel kullanýmý” hedefleri yer almaktadýr. 

Bölgenin mevcut durumu ulusal stratejiler ile birlikte ele alýndýðýnda 

önem taþýmaktadýr. 

tarým-sanayi enteg-

rasyonunun saðlanmasý ve katma deðeri yüksek tarým ürünlerinin üretilmesiyle sektörün bölgede 

potansiyel barýndýran ilçelerde rekabet edebilirliðinin artýrýlmasý 
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Aþaðýdaki þemada, tarým sektörüyle ilgili öncelikler ve bu öncelikleri kapsayan geliþme ek-

senleri görülmektedir.

Ýzmir'de önde gelen tarýma dayalý sanayilerden ilki gýda ve içecek sanayidir. ÝZBP kapsamýnda 

Ýzmir'de gýda ve içecek sanayinin üretim, teknoloji, araþtýrma ve geliþtirme, kalite, marka ve 

pazarlama konularýndaki kapasitesinin artýrýlmasý amaçlanmaktadýr. 2.200 civarýnda iþletme ve 

yaklaþýk 29 bin çalýþanýn bulunduðu sektör Ýzmir'in anahtar ve yükselen sektörlerinden biridir. 

Ýzmir'de sektör daha çok merkez ve çeperinde, Konak, Karþýyaka, Bornova, Menemen, Kemal-

paþa, Torbalý ve Ödemiþ ilçelerinde yoðunlaþmaktadýr.

Bölgede sektördeki istihdam Türkiye'deki sektörel istihdamýn % 8,91'i ve bölgedeki ihracat Tür-

kiye'nin sektördeki ihracatýnýn % 11,31'i gibi önemli bir paya sahiptir.

Ýzmir'de gýda ve içecek imalatý sektörlerinde meyve ve sebzelerin iþlenmesi, kuru meyve-sebze, 

süt ve süt ürünleri ve potansiyel açýsýndan su ürünleri öne çýkan alt sektörlerdir. Bu baðlamda 

özellikle meyve ve sebzelerin iþlenmesi, et ve süt entegre sanayi ve su ürünleri ÝZBP 

kapsamýnda teþvik edilecek öncelikli sektörlerdir.

Tarým ve gýda ve içecek imalatý sektörleri Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nýn amaç ve hedeflerinde 

de yer almaktadýr. Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nýn “Tarýmsal Yapýnýn Etkinleþtirilmesi” önceliði 

altýnda, çiftlikten sofraya gýda güvenliði ve güvencesinin saðlanmasý hedeflenmiþtir. Benzer 

þekilde “Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Deðerli Üretim Yapýsýna Geçiþin Saðlanmasý” 

önceliði altýnda geleneksel sektörlerde katma deðeri yüksek ürün ve faaliyetlere aðýrlýk verilerek 

uluslararasý rekabete uyum saðlayacak bir yapýya dönüþümün destekleneceði hedeflenmiþtir. 

Orta Vadeli Program kapsamýnda da gýda iþletmelerinin modernizasyonu ele alýnan önce-

liklerdendir. Genel olarak sektörde iþletmelerin KOBÝ olmalarý sonucu hammadde iþleme, 

üretim, kapasite, teknoloji, araþtýrma ve geliþtirme, maliyet, sermaye ve finansman olanaklarý, 

Gýda ve Ýçecek Sanayi: Kaliteli, Çeþitli ve Katma Deðeri Yüksek Ürünler

Güçlendirilmiþ Altyapý ve Üstyapý

Ulasým Aðlarýnýn Güçlendirilmesi 

TARIM

Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik

Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Geliþtirilmesi

Ýþletmelerde Kurumsallaþma, Üretim ve Pazarlama Kapasitesinin 
Artýrýlmasý

Kümelenmelerin Oluþturulmasý ve Düzenli Sanayileþmenin 
Saðlanmasý

Sektörlerde Üretim ve Hizmet Altyapýsýnýn Güçlendirilmesi

Sektörel Bazda Verimliliðin ve Ekonomik Çeþitliliðin Saðlanmasý

Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme

Ýstihdamýn ve Ýþgücü Verimliliðinin Artýrýlmasý

Havza Alanlarý, Turizm Deðerine Sahip Bölgeler ve Kýrsal Alanlarda
Sürdürülebilir Su ve Atýksu Yönetiminin Saglanmasý

Sürdürülebilir Çevre
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pazarlama ve satýþ organizasyonu gibi sorunlar yaygýndýr.

Bu sorunlarýn çözümü için tarým ve gýda sektörlerindeki entegrasyonu artýran, gýda güvenliði ve 
güvencesini saðlayan, gýda kontrol uygulamalarýný etkinleþtiren, kaliteli hammadde uy-
gulamalarýný yaygýnlaþtýran, iþletmelerde teknolojik yenileme, kalite sistemleri, ürün geliþtirme 
ve pazarlama tekniklerini güçlendiren stratejik öncelik ve hedeflerin belirlenmesi önemlidir. 

 bölgenin ekonomik kalkýnmasýna ivme kazandýracak temel unsurlardandýr.

Aþaðýdaki þemada, gýda ve içecek imalatýyla ilgili öncelikler ve bu öncelikleri kapsayan geliþme 
eksenleri görülmektedir.

Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olan giyim eþyasý sanayi Ýzmir'de de yoðunlaþmýþ 
durumdadýr. Bölgedeki imalat sanayi iþletmelerinin % 22'si ve çalýþanlarýn % 28'i giyim eþyasý, 
deriden giyim eþyasý ve deri ürünleri imalatýndadýr. Özellikle dýþ giyim eþyasý, iç giyim ve deriden 
imal edilen ayakkabý ve giyim bölgede öne çýkan tekstil sektörleridir.  Bu sektörde en fazla birim 
sayýsý ve istihdam Konak, Çiðli, Buca, Bayraklý, Gaziemir ilçelerinde bulunmaktadýr. Buca 
ilçesinde sektördeki yýðýlma özellikle 2002 yýlýnda kurulan Buca Giyim ve Organize Sanayi 
Bölgesi ile daha da yükselmiþtir. 

Gaziemir'de yer alan Ege Serbest Bölgesi ilçenin bu sektördeki yoðunlaþmasýnda etkilidir. Ayný 
þekilde Bergama ilçesinde yer alan OSB sektörün bu ilçedeki yoðunlaþmasýný tetiklerken, 
Menemen ilçesinde yer alan ÝDESBAÞ Menemen Serbest Bölgesi de özellikle deriden imal 
edilen giyim eþyasý ve ayakkabý alt sektörlerinin yoðunlaþtýðý alanlardandýr. Bölge, sektördeki 
Türkiye istihdamýnýn % 10'u gibi ciddi bir oranda sektörel istihdama sahiptir. Yaklaþýk 41 bin 
çalýþanýn olduðu sektördeki firma sayýsý 3 binin üzerindedir. 

Son dönemde yaþanan krizin etkisi, Çin ve Uzakdoðu'nun yýkýcý rekabeti, dünya tekstil 

konfeksiyon ticaretinde kotalarýn kalkmasý, iç pazarda ithal ürünlerin artmasý, AB mevzuatýndaki 

Gýda 
ve içecek imalatýnda tarým-sanayi entegrasyonu saðlanarak kaliteli, çeþitli ve katma deðeri yüksek 
ürünlerin üretilmesi

Giyim Eþyasý Sanayi: Moda ve Bilgi Yoðun Ürünler

Güçlendirilmiþ Altyapý ve Üstyapý

Ulaþým Aðlarýnýn Güçlendirilmesi 

GIDA VE ÝÇECEK SANAYÝ

Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik

Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Geliþtirilmesi 

Ýþletmelerde Kurumsallaþma, Üretim ve Pazarlama Kapasitesinin 
Artýrýlmasý

Kümelenmelerin Oluþturulmasý ve Düzenli Sanayileþmenin 
Saðlanmasý

Sektörlerde Üretim ve Hizmet Altyapýsýnýn Güçlendirilmesi

KOBÝ'lerde Temiz Üretim Uygulamalarýnýn Artýrýlmasý

Sektörel Bazda Verimliliðin ve Ekonomik Çeþitliliðin Saðlanmasý

Bölge Tanýtýmýnýn Saðlanmasý

Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme

Ýstihdamýn ve Ýþgücü Verimliliðinýn Artýrýlmasý
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yaptýrýmlar ve Gümrük Birliði Anlaþmasý'nýn neden olduðu AB kaynaklý sorunlar giyim eþyasý 

sanayinin durumunu her geçen gün zorlaþtýrmaktadýr. Bu sektörde rekabet gücünün korunup 

geliþtirilebilmesi için firma stratejilerinde moda, markalaþma, sosyal ve çevresel standartlar, 
yeni ürünler ve bilgi yoðun tekstil ürünlerine geçiþ öncelikli olmalýdýr. 

Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda da “Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Deðerli Üretim 

Yapýsýna Geçiþin Saðlanmasý” önceliðinin altýnda bu noktalara vurgu yapýlmýþtýr. Bu baðlamda 

Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda “tekstil, hazýr giyim, deri gibi emek yoðun geleneksel 

sektörlerde katma deðeri yüksek ürün ve faaliyetlere aðýrlýk verilerek uluslararasý rekabete 

uyum saðlayacak yapýya dönüþüm desteklenecektir.” ve “Tekstil, hazýr giyim ve deri sektöründe 

ileri teknolojiler içeren çok fonksiyonlu ürünler geliþtirilecek ve Ar-Ge çalýþmalarý 

özendirilecektir. Bu sektörlerde hýzlý deðiþen modanýn yakýn takibi, modayý etkileme ve moda 

tasarýmýna baðlý olarak ürün farklýlaþtýrmasý yoluyla rekabet gücü sürdürülecektir” hedefleri 

belirlenmiþtir. Ayrýca sektörde özgün tasarým faaliyetleri özendirilmesi, kaliteli tasarýmcý 

yetiþtirilmesi saðlanmasý, ulusal ve uluslararasý marka oluþturulmasý desteklenmesi hedefler 

arasýndadýr.

Günümüzde artýk üretmek deðil en kaliteliyi en uygun maliyetlerle ve en hýzlý þekilde üretmek 

rekabetin temel þartý durumundadýr. Burada neyin nasýl üretileceðini belirleyen temel etmen ise 

tüketici tercihleridir. Tekstil ve hazýr giyim tüketiminde etkili olan tercihlerin doðru anlaþýlmasý ve 

bunlara uygun mal ve hizmet üretimi yapýlmasý bu sektörde rekabet edebilirliðin temel 

önkoþuludur.

Tüketici tercihlerini etkileyen temel unsurlardan biri de moda ve tasarýmdýr. Bu baðlamda Ýzmir 

giyim eþyasý sanayinde tasarým ve moda öncülerinin ortaya çýkmasý ve desteklenmesi önem arz 

etmektedir. Bölgede 

öne çýkan sektörel ihtiyaçtýr.

Aþaðýdaki þemada, giyim eþyasý imalatýyla ilgili öncelikler ve bu öncelikleri kapsayan geliþme 

eksenleri görülmektedir.

baþta giyim eþyasý, deriden üretilen giyim eþyasý ve ayakkabý sanayinde bilgi yoðun 

tekstil ürünlerine geçiþi saðlayarak bölgenin tasarým ve modanýn merkezi olmasý ve ulusal ve uluslararasý 

alanda öne çýkartýlmasý 

GÝYÝM EÞYASI SANAYÝ

Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik

Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Geliþtirilmesi 

Ýþletmelerde Kurumsallaþma, Üretim ve Pazarlama Kapasitesinin 
Artýrýlmasý

Kümelenmelerin Oluþturulmasý ve Düzenli Sanayileþmenin 
Saðlanmasý

Sektörel Bazda Verimliliðin ve Ekonomik Çeþitliliðin Saðlanmasý

Bölge Tanýtýmýnýn Saðlanmasý

Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme

Ýstihdamýn ve Ýþgücü Verimliliðinin Artýrýlmasý
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Bölgenin “koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi Ýzmir” vizyonuna ulaþmasý için, sorun 

ve potansiyellerin tek tek ele alýnacaðý bir yaklaþým yerine temel amaç, öncelik ve hedeflerin 

bütüncül bir bakýþ açýsýyla ortaya konulmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bu nedenle, aþaðýdaki 

tabloda ÝZBP kapsamýnda ortaya konan geliþme eksenleri ile anahtar sektörleriliþkilendirilmiþtir.

Ýzmir, bu ilke ve temel yaklaþýmla hazýrlanan ÝZBP'nin ortaya koyduðu öncelik ve hedefler 

ýþýðýnda sosyoekonomik geliþimine hýz kazandýracak, sürdürülebilir kalkýnma yolunda attýðý 

adýmlarla diðer bölgelere örnek olacaktýr.

VÝZYON

TEMEL AMAÇLAR

ANAHTAR SEKTÖRLER

GELÝÞME EKSENLERÝ

Yenilik, Verimlilik ve Kapasite 
Artýþý ile Rekabet Edebilirliðin 

Saðlanmasý

Doðal ve Kültürel Varlýklarýn 
Korunmasý ve Etkin Kullanýlmasý

Yaþam Kalitesinin 
Artýrýlmasý

Güçlendirilmiþ
Altyapý ve 
Üstyapý

Ýstihdam ve 
Sosyal 

Bütünleþme

Ýþletmelerde 
Rekabet 

Edebilirlik

Sürdürülebilir
Çevre

ÝLERÝ TEKNOLOJÝYE DAYALI SANAYÝLER

YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ

LOJÝSTÝK

TURÝZM

TARIM 
ve 

TARIMA 
DAYALI 

SANAYÝLER 

TARIM

GIDA ve ÝÇECEK 
SANAYÝ

GÝYÝM EÞYASI 
SANAYÝ
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Ulusal kalkýnma stratejileriyle uyumlu olarak, bölgenin sosyoekonomik ihtiyaçlarý doðrultusunda 

oluþturulan geliþme eksenleri, Ýzmir’in bu gereksinimlerini karþýlamak doðrultusunda 2010-2013 yýllarý 

arasýnda odaklanacaðý stratejik öncelikleri içermektedir. Her bir geliþme ekseninin altýnda bulunan 

hedefler bu önceliklere yönelik müdahale alanlarýný kapsamaktadýr.  Tüm bu geliþme eksenleri, stratejik 

öncelikler ve hedefler ÝZBP’nin stratejik içeriðini oluþturmaktadýr. ÝZBP’de belirlenen geliþme eksenleri 

aþaðýda sýralanmýþtýr:

• Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik

• Sürdürülebilir Çevre

• Güçlendirilmiþ Altyapý ve Üstyapý

• Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme



KOBÝ'ler, ülkelerin ve bölgelerin kalkýnmasýnda, ekonomik, sosyal ve 
politik önemlerini her zaman korumuþlar ve stratejilerin belir-
lenmesinde önemli bir yere sahip olmuþlardýr. Yeni KOBÝ giriþimleri 
bölge sanayisinin geliþmesine ivme kazandýrarak, esnek üretim 
gerektiren ve özel beceri isteyen kimi mallarý üreterek, bölgelerinde 
istihdam yaratarak, büyük sanayi iþletmelerini ara mallarla des-
tekleyerek kalkýnmada önemli misyonlar üstlenmiþtir. Ýzmir'de de 
iþletmelerin % 99'u KOBÝ'dir ve toplam istihdamýn % 85'i KOBÝ'lerde 
çalýþmaktadýr. Bu baðlamda, KOBÝ'lerin yaþadýðý sýkýntýlara çözüm 
üreterek rekabet güçlerini artýrmak Ýzmir için kritik öneme sahiptir.

Ulusal düzeyde Dokuzuncu Kalkýnma Planý, Orta Vadeli Program ve 

KOBÝ Stratejisi ve Eylem Planý belgelerinde, çeþitli politika ve stra-

tejilerle KOBÝ'lerin sorunlarýna yönelik tedbirler öngörülmüþtür. Ýz-

mir'deki KOBÝ'ler de Türkiye'deki KOBÝ'lerle benzer sorunlar yaþa-

maktadýr. Bu nedenle, Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik eksenindeki 

öncelik ve hedefler bu ulusal planlar ve strateji belgelerindeki poli-

tikalarla uyumlu bir biçimde belirlenmiþtir. 

Ýzmir'de KOBÝ'lere yönelik yapýlmýþ olan çeþitli analiz çalýþmalarýnda 

KOBÝ'lerin temel sorun alanlarý; 

Ayrýca, planlama çalýþmalarý sürecinde yapýlmýþ olan Ýzmir'de 

Yükselen ve Stratejik Sektörler Araþtýrmasý, Ýzmir Kümelenme 

Stratejisinin Geliþtirilmesine Yönelik Araþtýrmalar ve Mevcut 

Durum Analizi çalýþmalarý ile GZFT çalýþmalarý, çalýþtay ve 

toplantýlar sonucunda Ýzmir'in rekabet edebilirliðini öne çýkaracak 

olan potansiyel ve stratejik sektörler ve bu sektörlere iliþkin 

ihtiyaçlar belirlenmiþtir. Bu sektörlerde Ar-Ge ve yenilik 

kapasitesinin geliþtirilmesi, üretimde ve hizmette kurumsallaþma, 

kalite artýrýmý, pazarlama ve ihracat kapasitesinin artýrýmýna yönelik 

çalýþmalarýn desteklenmesi bölgenin geliþimine ivme kazandý-

racaktýr. 

Esnek üretimin en önemli itici gücü olan KOBÝ'lerin rekabet 

edebilirliklerini artýrmaya yönelik atýlacak her adým, Ýzmir'in 

EKSENLERi 
GELiÞME 
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4.1 Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik

         

• Aile iþletmeciliðinin yaygýn olmasý, profesyonel yönetim ve 
   kurumsal yönetim eksikliði

• Finansman kaynaklarýndaki yetersizlikler ve devlet yardým 
   ve politikalarýnda yeni düzenlenmelere gidilme ihtiyacý

• Pazarlamada ve markalaþmada yaþanan sýkýntýlar

• Teknoloji ve yenilik konusundaki eksiklikler olarak ortaya 
   çýkmýþtýr.
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Rekabet Gücünün Artýrýlmasý • Ar-Ge ve Yenilikçiliðin Geliþtirilmesi 

• Bilgi ve Ýletiþim Teknolojilerinin Yaygýnlaþtýrýlmasý

• Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Deðerli Üretim Yapýsýna  

   Geçiþin Saðlanmasý

• Tarýmsal Yapýnýn Etkinleþtirilmesi

Bölgesel Geliþmenin Saðlanmasý • Yerel Dinamiklere ve Ýçsel Potansiyele Dayalý Geliþmenin  

   Saðlanmasý 

Dokuzuncu 
Kalkýnma Planý
(2007-2013)

kalkýnmasý için önem taþýmaktadýr. Bu çerçevede, baþta KOBÝ'ler olmak üzere Ýzmir'deki 

iþletmelerin ulusal ve uluslararasý ölçekte rekabet edebilirliðini saðlamak 2010-2013 Ýzmir Bölge 

Planý'nýn temel geliþme eksenlerinden birisi olarak belirlenmiþtir. Bu geliþme ekseninin temel 

amacý, 

olarak belirlenmiþtir. 

Bu temel amacý gerçekleþtirmek üzere Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik geliþme ekseninde yedi 

stratejik öncelik belirlenmiþtir.

Bilginin üretim faktörleri arasýnda sayýldýðý çaðýmýzda, bilginin üretimine ve deðere 

dönüþtürülmesine yönelik etkinliklere verilen önem ve bunun kurumsallaþmasý, bir bölgenin 

geliþimini sürdürülebilir kýlacak en önemli araçlardan biridir. Bu bakýmdan, Ýzmir'in geliþimi için 

bölgesel Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliþtirilmesi, temel bir öncelik olarak ortaya çýkmaktadýr. 

Aþaðýdaki tabloda bu öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir.

“anahtar sektörler baþta olmak üzere, iþletmelerin rekabet gücünün artýrýlmasý için üretimde 

verimlilik, yenilik ve kalite ile ulusal ve uluslararasý pazar paylarýnda artýþ saðlamak”

SÖ1: Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Geliþtirilmesi

Kobi Stratejisi 
ve Eylem Planý 
(2007-2009)

Ýþletme Geliþtirme

Teknoloji ve Yenilik Kapasitesinin 
Geliþtirilmesi

• Yenilik ve Yeni Teknoloji Üretme Konusunda Bilinç Düzeyinin 

    Yükseltilmesi

• Üretimde Yeni Teknolojilerin, Bilgi Teknolojilerinin, Esnek Üretim 

   ve Tedarik Planlamasý Sistemlerinin Kullanýmýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý

• Üniversitelerimizde ve Araþtýrma Merkezlerinde Üretilen Bilimsel 

   Bilgilerin Pazarlanabilir Ticari Ürünlere Dönüþtürülerek Katma 

   Deðer Yaratmasý Aþamasýnda, KOBÝ'lerin Etkinliðini Artýrmak 

   Amacýyla, Araþtýrmacýlarý Sanayi Uygulamalarýnýn 

   Ýçerisine Çekecek Mekanizmalarýn Ýyileþtirilmesi

• Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin Etkinliðinin Artýrýlmasý

• Ürün Odaklý Temel Araþtýrma Çalýþmalarýnýn Özendirilmesi

Bilgi Toplumu 
Stratejisi 
(2006-2010)

Ar-Ge ve Yenilikçiliðin 
Geliþtirilmesi

• Araþtýrma Kapasitesinin Geliþtirilmesi 

• Reel Sektörün Rekabet Gücünün Artýrýlmasý Ýçin Ar-Ge ve Yenilik  

   Bilincinin ve Üniversite-Sanayi Ýþbirliðinin Geliþtirilmesi 

• Toplam Ar-Ge Harcamalarýnýn ve Bu Harcamalar Ýçinde Özel  

   Kesimin Payýnýn Artýrýlmasý

Türkiye Sanayi 
Politikasý

Teknolojik Kapasitenin 
ve Ar-Ge’nin Geliþtirilmesi 

• Sanayinin Teknoloji Kapasitesinin Geliþtirilmesi Amacýyla, 

   Üniversite Sanayi Ýþbirliðinin Geliþtirilmesi, Teknoloji Destek ve 

   Geliþtirme Merkezleri, Yeni Teknoparklar ve Teknoloji Enstitülerinin 

   Kurulmasý Teþvik Edilecektir. Ayrýca Mevcut Ar-Ge Destekleri 

   Artýrýlacaktýr

• Tüm Sektörlerde Ýþletmelerin Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri 

    Kullanýmýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý

• Öncelikli Sektörlerde Mal ve Hizmet Üretim Süreçlerinde Verimlilik 

   Artýþý Saðlayacak Özel Bilgi Teknolojileri Uygulamalarý ile 

    Ýþletmelerde Rekabet Gücünün Artýrýlmasý

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojilerinin 
Ýþ Dünyasýna Nüfuzu 

Devamý

ÖncelikÝlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / 
Stratejik Amaç



Bu stratejik öncelik altýnda yedi hedef bulunmaktadýr.

Bölgesel geliþmiþlik farklarýný azaltýp, kalkýnmayý saðlamanýn bir yolu da bölgelerin özelliklerine 

ve ihtiyaçlarýna göre þekillenmiþ yenilik sistemlerinin geliþtirilmesidir.

Plan döneminde, Ýzmir'in yenilik stratejisinin oluþturulmasýna yönelik araþtýrma çalýþmalarý 

yapýlacaktýr. Bu kapsamda ülkemizdeki ve AB ülkelerindeki bölgesel yenilik stratejisi örnekleri, 

hazýrlýk aþamalarý, uyguladýklarý yöntemler ve ulaþýlan sonuçlar açýsýndan araþtýrýlarak baþarýlý 

örnekler incelenecektir. Ulusal kurum ve kuruluþlar, giriþimler ve yerel paydaþlarla iþbirliði içinde 

bölgede yenilik bilincinin oluþturulmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý desteklenecektir. Sektörel yenilik 

kapasiteleri ortaya çýkarýlarak, bölgesel kalkýnmayý hýzlandýracak yeniliðe dayalý stratejiler 

geliþtirilecektir.

Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleþtiren, bu faaliyetleri destekleyen ve bu faaliyetler sonucu ortaya 

çýkan bilgi ve teknolojiden faydalanan kurumlar arasýndaki baðýn zayýf olmasý, ya Ar-Ge 

faaliyetlerinin sonuçlarýnýn uygulamaya geçirilmesinde problemlere yol açmakta ya da yapýlan 

çalýþmalarýn sanayinin ihtiyaçlarýndan uzak olmasýna neden olmaktadýr. 

Hedef 1 (SÖ1H1): Bölgesel Yenilik Stratejisi geliþtirilecektir

Hedef 2 (SÖ1H2): Üniversiteler ve araþtýrma enstitüleri ile kamu kurumlarý ve iþletmeler arasýnda 

iþbirliði güçlendirilecektir
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Ulusal Yenilik 
Stratejisi
(2008-2010)

Teþebbüs, Verimlilik ve Yenilik

Rekabetçilik

• Yenilikle Ýlgili Farkýndalýk Yaratmak ve Yeniliði Geliþtirecek Uygun 

   Bir Ýþ Ortamý Oluþturmak

• Firmalarýn Yeniliðini, Araþtýrma Alanýnda Ýþbirliðini ve Araþtýrmanýn 

   Ticarileþtirilmesini Destekleyerek Teþvik Etmek

• Gelecekte Etkin Olacak Sanayi Dallarýnda Yeni Teknolojilerin 

   Geliþtirilmesini Desteklemek

• Teknoparklarýn Geliþtirilmesi ve Eriþilebilir Hale Getirilmesi

• Fikri Mülkiyet Haklarýný Yenilik ve Rekabeti Teþvik Edecek Þekilde 

   Yönetmek

• Firmalarýn ve Kiþilerin Bilgi ve Enformasyon Teknolojilerine 

   Eriþimini ve Kullanýmýný Teþvik Edecek ve Elektronik Ticareti 

   Geliþtirecek Bir Altyapý Oluþturmak

Altyapý ve Ortamlar

• Üniversiteler ile Kamu ve Özel Sektörün Bilimsel ve Teknolojik 

   Alt Yapýsýnýn Bütünleþtirilmesi ve Geliþtirilmesi, KOBÝ’lerin Yeni 

   ve Ýleri Teknolojilere Uyum Saðlamalarý, Yeni Ürün ve Üretim 

   Süreçlerinin Geliþtirilmesi Amacýyla Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri 

   Kurulacaktýr  

• Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliði, Yazýlým Baþta Olmak Üzere 

   Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri, Yeni Malzemeler, Havacýlýk ve Uzay 

   Teknolojileri, Nükleer Teknoloji, Deniz Bilimleri, Denizaltý 

   Zenginliklerinden Yararlanma Teknolojileri ve Temiz Enerji 

   Teknolojileri Gibi Ýleri Teknoloji Alanlarýndaki Ar-Ge Faaliyetleri 

   Desteklenecektir

• Üniversitelerle Kamu ve Özel Sektörün Ýþbirliðiyle Yürütülecek 

   Ortak Ar-Ge Faaliyetleri Özendirilecektir

• Türkiye'deki Sýnai Mülkiyet Haklarý Sistemi Geliþtirilecek, Bu 

   Amaçla Eðitim ve Destek Programlarý Düzenlenecektir

• Ýþletmelerin Yenilik Yapabilme Nitelikleri, Eðitim ve Uluslararasý 

   Ýþbirliði Yoluyla Geliþtirilecektir



Bu nedenle, bilgi ile üretim arasýndaki baðýn güçlendirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin 

uygulamaya yansýtýlmasý için, üniversitelerin ve araþtýrma merkezlerinin Ýzmir'deki diðer kamu 

kurumlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve sanayi iþletmeleri ile olan iþbirliðinin artýrýlmasý ve Ar-Ge 

çalýþmalarýna yönelik kurumsal kapasitenin geliþtirilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde sanayinin yoðunlaþtýðý ikinci il olan Ýzmir, ev sahipliði yaptýðý yedi üniversite, 

Teknoloji Geliþtirme Bölgesi ve araþtýrma merkezleriyle üniversite-sanayi iþbirliðinin 

gerçekleþtirilebilmesi açýsýndan büyük potansiyel taþýmaktadýr.  

Bu kapsamda, Ýzmir'de üniversite-sanayi-kamu iþbirliðini geliþtirmek amacýyla son yýllarda 

yapýlan çalýþmalar artýrýlarak devam ettirilecektir. Özellikle, anahtar sektörlerden ileri teknolojiye 

dayalý sanayiler, yenilenebilir enerji, lojistik, gýda ve içecek sanayi ve giyim eþyasý sanayinde 

araþtýrmacýlarý sanayi uygulamalarýnýn içerisine çekecek mekanizmalar geliþtirilecek, bölgenin 

ekonomik geliþimini hýzlandýrmaya ve rekabet gücünü artýrmaya yönelik sektörel ve tematik 

araþtýrmalar yapýlacaktýr.

Üniversitelerimizde ve araþtýrma merkezlerinde üretilen bilimsel bilgilerin pazarlanabilir ticari 

ürünlere dönüþtürülmesi sürecinde, araþtýrmacýlarla iþletmeleri bir araya getirecek ulusal ve  

bölgesel að yapýlarý, fuar, proje pazarý vb. etkinlikler düzenlenecektir.

Bu çerçevede, ileri teknolojiye dayalý sanayiler sektöründe yer alan firmalar ile yükseköðretim 

kurumlarý ve araþtýrma merkezlerinin ortak projeler gerçekleþtirmeleri, üniversitelerdeki tez 

konularýnýn sanayinin ihtiyaç duyduðu alanlara yönlendirilmesi, öðretim üyelerinin akademik 

çalýþmalarýný sanayiyle paylaþmalarý sektör-üniversite iþbirliðini güçlendirecektir.

Ýzmir, lojistik eðitimi bakýmýndan oldukça avantajlýdýr. Türkiye'de lojistik alanýnda lisans 

düzeyinde akademik eðitim ilk kez 2004 yýlýnda 

Ýzmir'de verilmeye baþlanmýþtýr. Son yýllarda, 

Ýzmir'deki üniversitelerde lojistik sektörüne 

yönelik nitelikli personel ve yönetici yetiþtire-

cek ön lisans, lisans ve yüksek lisans düze-

yindeki akademik programlar hýzla artmaktadýr. 

Sektör-üniversite iþbirliðinin artýrýlmasý ve 

sektörün sorunlarýna yönelik çözümler ortaya 

konulmasý bakýmýndan mevcut yükseköðretim 

kurumlarý ile sektörde yer alan firmalar iþbirliði 

içerisinde ortak projeler gerçekleþtirecektir. 

Yenilenebilir enerji sektöründeyse bölgede, 

rüzgar, jeotermal, güneþ, biyokütle enerjileri 

kapsamýndaki çalýþmalarýn etkisini büyütmek 

ve bölgenin bu konuda rekabet gücünü ortaya 

koyarak yerel ve ulusal ölçekte rekabet 

edebilirliðini artýrmak adýna bölgede sektörle ilgili kurum ve kuruluþlarýn birlikte çalýþmalarýný 

kolaylaþtýracak teknik ve/veya kurumsal araçlar oluþturulacaktýr. Özel sektör, üniversiteler, 

konuyla ilgili kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn ortak akýlla hareket edip, yenilenebilir 

enerji sektörünün bölgenin kalkýnmasýna kazandýracaðý ivmeyi artýrmalarý saðlanacaktýr. 

Mühendislik, Ar-Ge, proje geliþtirme, ortak þemsiye giriþim firmalarýnýn kurulmasý 

desteklenecek; ayrýca sanayici, yatýrýmcý, akademisyen ve finans kuruluþlarýný buluþturan ortak 

platformlar yaratýlarak ilgili kurumlar arasýnda yatýrým ve iþbirliði aðlarý kurulacaktýr. 

Özellikle üniversiteler ile yenilenebilir enerjiler alanýnda çalýþan firmalar arasýnda Ar-Ge 

faaliyetlerinin uygulamaya dönüþtürülebilmesi ve sektöre nitelikli iþgücünün yetiþtirilmesi 

konusunda iþbirlikleri geliþtirilecektir. Rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji, bölgede yetiþmiþ 

insan kaynaðý ihtiyacý en çok olan yenilenebilir enerji türleridir. 

Hedefle Ýlgili Anahtar Sektörler

Ýleri Teknolojiye Dayalý Sanayiler

Yenilenebilir Enerji

Lojistik

Gýda ve Ýçecek Sanayi

Giyim Eþyasý Sanayi
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Gýda ve içecek sanayinde fonksiyonel gýdalarýn üretimine yönelik yeni teknik ve araþtýrmalarýn 

gerçekleþtirilmesiyle gýda güvenliði konusunun iþletmelerde yaygýnlaþtýrýlmasý ve ihracata 

yönelik firmalarýn yaptýrmasý gereken ölçüm, test ve kalibrasyon gibi konularda üniversite-

sanayi iþbirliði desteklenecektir.

Giyim eþyasý sanayinde, Ýzmir'in moda ve tasarým merkezi olmasý için gerekli kurumsal yapý 

bölgede mevcuttur. Konuyla ilgili meslek yüksekokullarý ile reel sektör temsilcileri arasýndaki 

iþbirliði saðlanacaktýr. Ayrýca, bilgi yoðun tekstil ve giyim eþyasý üretimine yönelik teknolojilerin 

geliþtirilmesi ve sanayide kullanýlmasýnýn saðlanmasý amacýyla sektörde üniversite sanayi 

iþbirliði geliþtirilecektir.

Ar-Ge altyapýsý üniversiteler, kamu araþtýrma kurumlarý ve özel sektör firmalarýnda yer almakta, 

araþtýrma faaliyetleri genellikle bu kurumlar tarafýndan gerçekleþtirilmektedir.

Ýzmir, sahip olduðu yedi üniversite, araþtýrma kurumlarý ve özel sektör firmalarýyla bilim ve 

teknolojinin geliþmesi ve teknolojinin katma deðeri yüksek ürünlere dönüþmesi için gerekli 

altyapýya ve insan kaynaðýna sahiptir. Bu hedef  kapsamýnda, söz konusu potansiyelin etkin 

kullanýlmasýna yönelik mekanizmalar geliþtirilecektir. 

Ýleri teknolojilerin geliþimi için Ar-Ge faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerçekleþtirildiði fiziki 

mekanlar büyük önem taþýmaktadýr. Bu çerçevede öncelikle, sektörel bazda altyapý envanteri 

çýkarýlarak, uluslararasý akreditasyona sahip araþtýrma 

laboratuvarlarýnýn ve test merkezlerinin kurulmasý 

saðlanacaktýr.

Ayrýca, bölgede tekstil ürünlerinin geliþtirilmesini 

saðlayacak Tekstil Araþtýrma Merkezleri ve 

iþletmelerde Ar-Ge, Ür-Ge ve yenilik birimleri 

kurulacak ve desteklenecektir. Ýzmir'de tekstil 

ürünlerinin geliþtirilmesi konusunda çalýþabilecek 

üniversiteler mevcuttur. Dokuz Eylül ve Ege 

Üniversitelerinin Tekstil Mühendisliði bölümleri, 

bölgenin tekstil/giyim eþyasý sektörlerinde 

araþtýrmalarý ve özellikle çok iþlevli ve fonksiyonel, 

bilgi yoðun tekstil ürünleri araþtýrmalarýnýn 

yapýlmasý konusunda altyapýnýn varlýðýný göster-

mektedir. Henüz pazarý yeterince büyümemiþ olan 

bilgi yoðun tekstil ürünleri konusunda yapýlacak araþtýrmalar, giderek yükselen bu sektörde 

Ýzmir'in rekabet gücünü artýracaktýr. Bu nedenle Plan kapsamýnda özellikle çok iþlevli, 

fonksiyonel tekstil ürünlerinin geliþtirilmesi ve teknik tekstil konusunda bölgedeki Ar-Ge 

olanaklarýnýn artýrýlmasý saðlanacaktýr. Bu baðlamda, çok iþlevli ve fonksiyonel, teknik tekstil 

ürünleri konularýnda araþtýrmalar yapýp bunlarýn tekstil/giyim eþyasý sektörüne yayýlmasýný 

saðlayacak merkezlerin kurulmasý ve geliþtirilmesi desteklenecektir. Bu merkezler dýþýnda 

Ýzmir'deki üniversitelerde teknik tekstil ve çok fonksiyonlu hazýr giyim ürünleri konularýnda Ar-Ge 

çalýþmalarýna önem verilmesi ve bu konuda üniversite-sanayi iþbirliðinin geliþtirilmesi yönünde 

çalýþmalar gerçekleþtirilecektir. Bu tür Ar-Ge, Ür-Ge ve yenilik birimlerinin iþletmelerde de 

kurulmasý yönünde teþvikler geliþtirilecektir.

Ar-Ge altyapýsý konusunda öncelikli sektörden biri de yenilenebilir enerji sektörüdür. Güneþ, 

jeotermal ve rüzgar enerjileri baþta olmak üzere, tüm yenilenebilir enerji türleriyle ilgili üniversite 

ve araþtýrma merkezleri bünyesinde mevcut altyapý bulunmasýyla birlikte, çalýþmalarýn 

uygulamalara taþýnmasýný saðlayacak Yenilenebilir Enerjiler Mükemmeliyet Merkezi'nin 

kurulmasý saðlanacaktýr. 

Hedef 3 (SÖ1H3): Anahtar sektörler baþta olmak üzere Ar-Ge altyapýsý güçlendirilecektir

Hedefle Ýlgili Anahtar Sektörler

Ýleri Teknolojiye Dayalý Sanayiler

Yenilenebilir Enerji

Gýda ve Ýçecek Sanayi

Giyim Eþyasý Sanayi
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Gýda ve içecek sanayinde yurtiçi ve yurtdýþý satýþa yönelik standardizasyon iþlemlerinin 

yapýlabilmesi, yüksek katma deðerli ürünlerin üretilerek sektörde yurt içi ve yurt dýþý rekabet 

edebilirliðin artýrýlmasýna yönelik ihtiyaç duyulan laboratuvar altyapýsýnýn oluþturulmasý 

saðlanacaktýr.

Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda da yer aldýðý üzere, yenilik, günümüzde hýzla deðiþen rekabetçi 

ekonomik yapýnýn en önemli unsurlarýndan biridir ve yeniliklerin büyük kýsmý bilgi ve teknoloji 

üreten Ar-Ge faaliyetlerinden kaynaklanmaktadýr. Türkiye, dünyanýn 17. büyük ekonomisi 

olmasýna raðmen yenilik endeksinde 51. sýrada yer almaktadýr. Ülkemizde yenilik konusunda 

yeterli ilerleme kaydedilememesinde konunun önemi hakkýnda yeterli farkýndalýðýn 

oluþmamasý da önemli nedenlerden biridir.

Ýzmir, bilim ve teknoloji altyapýsýna sahip bir il olmasýna raðmen, Ar-Ge ile ilgili mali desteklerden 

faydalanma konusundaki performansý yeterince yüksek deðildir. 1995-2008 yýllarý arasýnda 

TÜBÝTAK ve DTM tarafýndan firmalara verilen Ar-Ge hibe desteklerinden yararlanma oraný 

bakýmýndan, Ýstanbul ve Ankara'nýn dýþýnda Kocaeli ve Bursa illerinin de gerisinde kalarak % 4,5 

oranýndaki yararlanma payýyla beþinci sýrayý almýþtýr. Türkiye'de sanayinin en çok yoðunlaþtýðý 

ikinci il olan Ýzmir'de firmalarýn Ar-Ge desteklerinden faydalanma oranýnýn düþük olmasý, 

firmalarýn destekler konusunda bilgilendirilmeye ve rehberliðe ihtiyaçlarýnýn olduðunu ortaya 

koymaktadýr. Bu çerçevede, özel sektör baþta olmak üzere toplumun her kesiminde yenilik,    

Ar-Ge ve teknoloji bilincinin oluþturulmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik çalýþmalar yapý-

lacaktýr.

“Deðer üretmenin yeni yollarýný bulmak” biçiminde tanýmlanan yenilik kavramýnýn 21. yüzyýlda 

endüstrinin itici gücü olacaðý kabul edilmektedir. Yenilikçiliðin ekonomik deðere dönüþ-

türülmesi sürecinde fikri haklarýn tescili ve korunmasý büyük önem taþýmaktadýr. 1995-2008 

yýllarý arasýndaki toplam patent sayýlarýna bakýldýðýnda, Ýzmir'in 90 patent ile Ýstanbul (741) ve 

Ankara'nýn (165) ardýndan % 5,7'lik payla üçüncü sýrayý aldýðý görülmektedir. Bu payýn artýrýlmasý 

için yenilik odaklý giriþimcilerin ihtiyaç duyduðu finansmana eriþim kolaylaþtýrýlacaktýr. 

Verimliliðin ve rekabet gücünün artýrýlmasý amacýyla, Ar-Ge faaliyetlerinin yenilik üretecek 

þekilde ve pazara yönelik olarak tasarlanmasýna önem veren, üretim süreçlerini yenilik odaklý 

yürüten giriþimlerin mali ve teknik olarak desteklenmesi saðlanacaktýr.

Küresel rekabetin artmakta olduðu günümüzde, katma deðeri yüksek ürünler üreten, 

teknolojiyi yoðun olarak kullanan bölgeler rekabette öne geçmektedirler. Dolayýsýyla, bir yandan 

mevcut durumda avantajlý olunan sektörlerde verimlilik, rekabet üstünlüðü ve katma deðer 

artýþýnýn saðlanmasýna çalýþýlýrken, diðer yandan da yeni teknolojilerin kullanýldýðý ve katma 

deðeri çok daha yüksek ürünlerin geliþtirilmesi için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bunun 

için de iþletmelerin üretim sürecinde kullandýklarý teknolojiler geliþtirilecektir.

Anahtar sektörlerden, giyim eþyasý sanayisiyle ilgili olarak, bu hedef kapsamýnda çok iþlevli, 

akýllý ve teknik tekstil ürünlerinin üretimi desteklenecektir. Teknik tekstillerin kullaným alanlarý, 

ziraattan inþaata kadar her türlü taþýt ve taþýma aracýndan savunma sanayisine, saðlýk sektörüne 

kadar geniþ bir alana yayýlmaktadýr. Tekstil pazarýnýn yaklaþýk % 20'sini teknik tekstillerin 

oluþturduðu söylenebilir. Önümüzdeki 15-20 yýl içinde teknik tekstillerin pazar payýnýn ve 

kullaným alanýnýn artmasý beklenmektedir. Katma deðeri daha yüksek teknik tekstil ürünleri 

olarak nitelendirilebilecek akýllý tekstil ürünleriyse saðlýk (vücut ýsýsýný, tansiyonu ölçen ve   

Hedef 4 (SÖ1H4): Yenilik, Ar-Ge ve teknoloji bilinci yükseltilecektir

Hedef 5 (SÖ1H5): Yenilik odaklý giriþimler geliþtirilecektir

Hedef 6 (SÖ1H6): Ýþletmelerin teknoloji kapasiteleri artýrýlacak ve iþletmelerde ileri teknoloji kullanýmý 

yaygýnlaþtýrýlacaktýr
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gerektiðinde müdahale edebilen veya baþka bir birime haber veren giysiler vb.), güvenlik 

(kamuflaj amaçlý, çevreye göre renk deðiþtiren, çevredeki kimyasal deðiþimleri algýlayarak, 

kullanýcýyý bilgilendiren askeri giysiler vb.) ve biliþim alanlarý (mobil telefon entegre edilmiþ 

giysiler vb.) baþta olmak üzere her türlü alanda en az bir ek iþlevi yerine getiren tekstil ürünleridir. 

2003 yýlýnda akýllý tekstil ürün grubu pazarýnýn 300 milyon dolarlýk pazarýnýn olduðu ve pazar 

payýnýn hýzlýca artacaðý düþünülmektedir. Uzun vadede önemi artacak olan bu ürünlerin 

geliþtirilmesi, uzun süreli araþtýrma çalýþmalarýný gerektirmekte ve Ar-Ge çalýþmalarýna ihtiyaç 

duyulmaktadýr. Bilgi yoðun tekstil ve giyim eþyasý ürünlerinin üretiminin Ýzmir'de yaygýnlaþmasý 

ve bu konuda Ýzmir'in bölgede ve ülkede öncü olmasý Plan'ýn hedefleri 

arasýndadýr. Sonuç olarak, katma deðeri yüksek ürünlere geçiþin 

saðlanmasý ve sektörün uluslararasý pazarlarda payýnýn artýrýlmasý için 

sektörde çok iþlevli, akýllý ve teknik tekstil ürünlerinin üretimi 

desteklenecektir.

Tarým sektöründe Ar-Ge çýktýlarýnýn ve bilgi ve iletiþim teknolojilerinin 

kullanýmýnýn artýrýlmasý da bu hedefe yönelik sektörel öncelikler 

arasýndadýr. Bu amaçla kamunun, ziraat odalarýnýn, üretici birliklerinin 

etkinlikleri artýrýlacaktýr. Faaliyet ve maliyet etkinliðini artýrmak amacýyla 

bu kurumlar arasýndaki eþgüdüm geliþtirilecektir. Tarýmsal üretimin 

miktar ve kalitesinin artýrýlmasýna yönelik olarak geliþtirilen erken 

algýlama sistemleri baþta olmak üzere bilgi ve iletiþim teknolojisi 

uygulamalarýnýn kullanýmý artýrýlacaktýr.

Gýda ve içecek sanayi sektöründe Ýzmir'de Türkiye genelinde de olduðu 

gibi iþletmelerin büyük kýsmýnýn küçük ve orta ölçekli iþletme olmasý, teknolojik yapýnýn 

modernizasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Sektörün daha fazla geliþmesi amacýyla 

gýda sanayinde Ar-Ge, yenilik faaliyetlerinin ve ileri teknoloji kullanýmýnýn desteklenmesi ve 

iþletmelerdeki üretim teknolojilerinin modernize edilmesi gereklidir. Ýleri teknoloji ve 

nanoteknoloji uygulamalarýyla gýda ürünlerinin güvenirliðinin ve besinsel deðerlerinin 

artýrýlmasýna çalýþýlacaktýr. Ayrýca, tarladan baþlayarak ürünlerin izlenebilirliðinin saðlanmasýna 

yönelik çalýþmalar yapýlacaktýr. Gýdalarýn ambalajlanmasý ileri teknolojilerin kullanýldýðý bir baþka 

alandýr. Akýllý paketleme sistemlerinin 

geliþtirilmesi ve Ýzmir'deki sektörde 

yaygýnlaþtýrýlmasý Plan kapsamýnda teþvik 

edilecektir. Sektörde Ar-Ge, yenilik 

faaliyetleri ve ileri teknoloji kullanýmý 

artýrýlacaktýr.

Diðer bir sektörel öncelik yenilenebilir 

enerji sanayi ve yan sanayinde teknoloji 

yatýrýmlarý ve Ar-Ge faaliyetlerinin 

desteklenmesidir. Yenilenebilir enerji 

konusunda yabancý teknoloji çok hýzlý 

geliþmektedir ve hem ulusal hem bölgesel 

düzeyde yapýlan teknoloji üretimi ve Ar-Ge 

çalýþmalarý talep edilen teknolojiyi 

zamanýnda karþýlayamamaktadýr; yani 

piyasa taleplerini karþýlamakta gecik-

mektedir. Bu alanda, özellikle rüzgar 

enerjisi, güneþ enerjisi, biyokütle enerjisi 

dallarýnda teknoloji üretimi ve bu amaçla 

firmalar tarafýndan ve firmalarla iþbirliði 

halinde yapýlan Ar-Ge çalýþmalarýnýn artmasý saðlanacaktýr. Böylelikle Ýzmir'de teknoloji üretimi  

ve tedarik odaklý çalýþmalar artacak ve Bölge'nin yenilenebilir enerji merkezi olma yolunda 
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ilerleme kaydedilecektir. Plan kapsamýnda ileri teknolojiye dayalý sanayiler sektöründeki 

geliþmeyle de paralellik saðlanacak ve bölgenin yenilikçi olma vizyonuna katký koyulacaktýr.

Bir baþka anahtar sektör olan lojistik sektöründe rekabet gücünün en önemli unsurlardan biri  

de, aktörler arasýndaki hizmet, mal ve bilgi akýþýnýn kesintisiz, zamanýnda ve doðru bir þekilde 

gerçekleþmesidir. Bu bakýmdan ana lojistik faaliyetlerin tümünde etkin bir yönetim için bilgi 

teknolojileri ve iletiþim altyapýsý önem taþýmaktadýr. Dolayýsýyla lojistik sektöründe etkinliðin 

saðlanabilmesi, zamanýn ve kaynaklarýn verimli kullanýlmasý, bürokratik iþlemlerin 

kolaylaþtýrýlmasý bakýmýndan bilgi teknolojisi ve iletiþim altyapýlarý iyileþtirilecek, sektörün 

ihtiyaçlarýna yönelik olarak firmalarýn operasyonel süreçlerini geliþtirebilecek ve izlenebilirliðini 

arttýracak çözümler geliþtirilecektir. 

Plan kapsamýnda yukarýda bahsedilen sektörlerin yaný sýra endüstriyel makine imalatý, biliþim ve 

týbbi, hassas ve optik aletlerin imalatý sektörleri öncelikli olmak üzere tüm sektörlerde ileri 

teknoloji kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý hedeflenmektedir.

Katma deðeri yüksek üretim yapan, ileri teknoloji kullanan ya da üreten þirketlerin oluþumunu 

ve büyümesini desteklemek, teknolojinin geliþtirilmesini, transferini ve ticarileþtirilmesini 

teþvik etmek, þirketlere Ar-Ge çalýþmalarýný yürütebilecekleri altyapý ve teknik destek saðlamak, 

üniversite-sanayi iþbirliðinin üst düzeyde gerçekleþmesine katkýda bulunmak amaçlarýyla 

oluþturulan Ýzmir Teknoloji Geliþtirme Bölgesi'nin daha etkin çalýþmasý amacýyla altyapý 

eksiklikleri giderilecek, üniversitelere ve sanayicilere daha iyi tanýtýlmasý saðlanacaktýr.

Günümüzde, fiziksel kaynaklara sahip olmak kadar, bu kaynaklarý rakiplerden daha verimli 

kullanmak da rekabet gücünü etkileyen önemli bir faktördür. KOBÝ'lerin rekabet edebilirliðini 

güçlendirecek unsurlarýn baþýnda kurumsallaþma, üretim ve pazarlama kapasitelerinin 

artýrýlmasý gelmektedir.

Anahtar sektörlerdeki iþletmeler baþta olmak üzere bu öncelik altýnda iþletmelerin rekabet  

gücünü artýrmaya ve KOBÝ'lerin bu alanlardaki geliþimine yönelik altý hedef belirlenmiþtir.

Hedef 7 (SÖ1H7): Ýzmir Teknoloji Geliþtirme Bölgesi'nin daha etkin çalýþmasý ve Bölge'deki firma 

sayýsýnýn artmasý saðlanacaktýr

SÖ2: Ýþletmelerde Kurumsallaþma, Üretim ve Pazarlama Kapasitesinin Artýrýlmasý
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“Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Geliþtirilmesi” Önceliði için 
Performans Göstergeleri 

Ar-Ge desteklerinden faydalanma oraný % 4,5’tan % 6’ya çýkarýlacaktýr.

Gýda ve içecek sanayinde Ar-Ge yatýrým indirimlerinin Türkiye içindeki oraný % 9,9’dan 
% 12’ye çýkarýlacaktýr. 

Alýnan patent tescil belgesi sayýsýnýn Türkiye içindeki oraný % 7,4’den % 10’a çýkarýlacaktýr.

Endüstriyel tasarým tescillerinin Türkiye içindeki oraný % 5,7’ten % 9’a çýkarýlacaktýr.

Giyim eþyasý imalat sanayinde Ar-Ge yatýrým indirimlerinin Türkiye içindeki oraný % 2’ye çýkarýlacaktýr.

Ýzmir Teknoloji Geliþtirme Bölgesinde bulunan firma sayýsý 65’ten 80’e çýkarýlacaktýr.



Hedef 1 (SÖ2H1): Markalaþma teþvik edilerek coðrafi iþaretli ürün sayýsý ve marka tescillerinin Türkiye 

içindeki payý artýrýlacaktýr

Ýþletmelerin ürünleriyle markalaþabilmeleri, ulusal tanýnýrlýk ve pazarlama kapasitelerinin 

artmasý kadar, uluslararasý pazarlarda rekabet gücü elde edebilmeleri açýsýndan da önem 

taþýmaktadýr. Ýzmir'de 2008 yýlýnda 2002 yýlýna 

göre marka baþvurularý % 86 oranýnda 

artmýþtýr. 2008 yýlýnda Ýzmir'deki marka 

tescillerinin Türkiye içindeki payý % 5,6 

olmuþtur.

Plan kapsamýnda Ýzmir'de iþletmelerin 

markalaþma kapasitesinin daha da artýrýlmasý 

öncelikli hedefler arasýndadýr. Özellikle, 

aþaðýda belirtilen sektörlerde ulusal ve 

uluslararasý ölçekte tanýnýr Ýzmir markalarý 

yaratmaya yönelik çalýþmalar bu hedef altýnda 

desteklenecektir. Markalaþmayla birlikte 

tasarým ve firmalardaki yenilik kapasitelerinin de paralel olarak desteklenmesi planýn bir diðer 

baðlantýlý hedeftir. 

Hedefle Ýlgili Anahtar Sektörler

Tarým

Gýda ve Ýçecek Sanayi

Giyim Eþyasý Sanayi

.
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Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu 
Kalkýnma Planý 
(2007-2013)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý • Tarýmsal Yapýnýn Etkinleþtirilmesi
• Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Deðerli 
   Üretim Yapýsýna Geçiþin Saðlanmasý
• Yerel Dinamiklere ve Ýçsel Potansiyele Dayalý 
   Geliþmenin Saðlanmasý
• Ýþ Ortamýnýn Ýyileþtirilmesi

Türkiye Sanayi 
Politikasý 

KOBÝ Stratejisi ve 
Eylem Planý 
(2007-2009)

Ýhracatýn Artýrýlmasý

KOBÝ'lerin Uluslararasý Pazarla 
Bütünleþmesi

• Ýhracatta Sürdürebilir Büyümeyi Saðlamak 
   Amacýyla Dýþ Piyasalarda Sanayi Ürünlerinin Tanýtýmý 
   ve Türk Markalarýnýn Oluþturulmasý Desteklenecektir
• KOBÝ'lere Pazarlama ve Ýhracat Faaliyetleri Ýçin 
   Gerekli Olan Danýþmanlýk Ve Destek Hizmetleri 
   Saðlanacaktýr

• Doðrudan Pazarlama, Pazarda Derinleþme ve 
   Markalaþma Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Bilgi Toplumu Stratejisi 
(2006-2010)

Çevre ve Orman 
Bakanlýðý AB Entegre 
Çevre Uyum Stratejisi 
(UÇES)
(2007-2023)

Ulusal Kýrsal Kalkýnma 
Stratejisi (2007-2013)

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojilerinin 
Ýþ Dünyasýna Nüfuzu

Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Sektörü

Ekonominin Geliþtirilmesi ve 
Ýþ Ýmkanlarýnýn Artýrýlmasý

• Devlet ile Ýþ Yapma Kolaylýklarýnýn Saðlanmasý
• Bilgi Edinme Ortamýnýn Saðlanmasý
• Ýþletme ve Çalýþanlarýn Bilgi ve Ýletiþim 
   Teknolojileri Yetkinliðinin Geliþtirilmesi
• E-Ticaretin Geliþtirilmesi

• Endüstriyel Tesislerde ve Büyük Yakma Tesislerinde 
   Mevcut En Ýyi Tekniklerin Uygulanmasýna Ýmkan 
   Verecek Çalýþmalarýn Yapýlmasý, Ýlgili Tüm Taraflarca 
   Ýþbirliði Ýçerisinde Yürütülecektir

• Tarým ve Gýda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapýya 
    Kavuþturulmasý

Aþaðýdaki tabloda bu öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir.



Ýzmir'e özgü gýda ürünlerinin markalaþmasý, yurtiçinde ve yurtdýþýnda pazarlanmasýnýn 

saðlanmasý önem taþýmaktadýr. Bu kapsamda markalaþma bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasýna 

yönelik sýnai mülkiyet haklarý konusunda bilgilendirme ve eðitim faaliyetleri gerçek-

leþtirilecektir. Zeytin, üzüm, kiraz, enginar gibi Ege Bölgesi ve Ýzmir'de üretimi yoðunlaþmýþ olan 

meyve ve sebzelerin iþlenerek markalaþmasý, ürün çeþitliliðinin saðlanmasý ve iç ve dýþ 

pazarlarda tanýtýmý, sektörün rekabet edebilirliðindeki önemli araçlardýr. Ýzmir'in gýda sanayi dýþ 

satým potansiyeli yüksek olan sektörlerin baþýnda gelmektedir. Bu potansiyelin geliþtirilmesi 

için özellikle gýda ürünlerinde kalite artýrýlarak uluslararasý düzlemde daha da rekabet edebilir bir 

düzeye gelinmesi amaçlanmaktadýr. Bu amaçla yeni pazarlama ve tanýtým tekniklerinin 

sektörde yaygýnlaþmasý teþvik edilecek ve bölgeye özgü ürünler tanýtýlacaktýr.

Bölgede, Bayýndýr, Kemalpaþa ve Torbalý'da zeytin, Kemalpaþa, Buca, Foça, Menemen'de kiraz 

ve üzüm; Seferihisar, Menderes, Selçuk'ta mandalina; Ödemiþ, Tire, Kiraz, Beydað'da incir; 

Bayýndýr, Torbalý, Tire, Selçuk, Ödemiþ, Urla, Beydað, Kiraz'da domates; Karaburun'da enginar; 

Beydað'da kestane; Bergama, Menemen, Torbalý, Tire'de endüstri bitkileri; Bayýndýr'da süs 

bitkileri; Ödemiþ, Tire, Kiraz, Bayýndýr ve Bergama'da büyükbaþ 

hayvancýlýk; Bergama, Dikili, Ödemiþ, Menemen ve Kiraz'da 

küçükbaþ hayvancýlýk; Kemalpaþa, Bergama, Foça, Torbalý, Urla ve 

Aliaða'da ise kümes hayvancýlýðý, kýyý ilçelerde su ürünleri geliþmiþtir. 

Bölge'nin tarýmsal rekabet edebilirliðine katký saðlayacak bu ürünlere 

iliþkin yapýlacak pazarlama çalýþmalarý önem taþýmaktadýr. Baþta bu 

ürünler olmak üzere, üreticilerin elde ettikleri tarýmsal ürünleri 

yüksek gelir elde edecek þekilde ve bölge, ülke ve uluslararasý 

pazarlarda marka olarak satabilmeleri saðlanacaktýr.

Halihazýrda sekiz coðrafi iþarete sahip olan bölgede coðrafi iþaret 

uygulamalarý artýrýlacaktýr. Coðrafi iþaret alarak tescillenen ürün 

sayýsýnýn artýrýlmasýnýn yaný sýra, yerel düzeyde ortaya çýkan farklý 

ürünlerin tescilleri yapýlarak bu ürünlerden elde edilen katma deðerin 

artýrýlmasý saðlanacaktýr.  Birincil tarým ürünleri ile gýda ve içecek 

sanayi ürünlerinin yaný sýra bölgede giyim eþyasý sanayi sektöründe 

ürünlerin markalaþmasý saðlanarak ihracat kapasitesi artýrýlacaktýr.Ýzmir'de sektörün 

yoðunlaþtýðý gelinlik ve gece kýyafetleri sektöründe ihracat payý Türkiye'deki ihracat miktarýnýn 

% 31'idir. Markalaþmaya verilecek destek, sektörde yalnýzca yurt içi deðil, yurt dýþýnda da satýþ 

miktarýný ve ihracat kapasitesini % 31'den yukarýya taþýyacaktýr.

Türkiye'nin önemli bir dýþ ticaret merkezi olma özelliðini sürdürmekle birlikte son yýllarda, 

Ýzmir'in ihracat payý düþme eðilimindedir. 2002 yýlýnda Ýzmir'in payý % 7,7 iken 2008 yýlýnda bu 

oran yaklaþýk olarak % 6'ya gerilemiþtir. Ayrýca Ýzmir ili 2003 yýlý ve öncesinde dýþ ticaret fazlasý 

veren bir konumdayken, son 5 yýldýr dýþ ticaret açýðý vermektedir. Bu alanda yaþanan sýkýntýlar 

tespit edilerek, KOBÝ'lerin pazarlama ve ihracat kapasitelerinin artýrýlmasýnýn, Ýzmir'in ihracattaki 

payýnýn artmasý ve dýþ ticaret açýðýnýn kapanmasýnda önemli bir etkisi olacaktýr.

Küreselleþmeyle birlikte hem uluslararasý pazarlarda hem de ulusal pazarlarda pay alabilmek 

KOBÝ'ler için her geçen gün zorlaþmaktadýr. Bu nedenle, KOBÝ'lerin uluslararasý düzeyde yeni 

pazarlarda tutunabilmeleri ve mevcut alanlarda pazar paylarýný artýrarak büyümeleri önem 

taþýmaktadýr. KOSGEB tarafýndan gerçekleþtirilen saha çalýþmasýnda dýþ pazarlara açýlmada ve 

ihracatta, Ýzmir KOBÝ'lerinin en büyük sorunlarý kaynak yetersizliði, sermaye, teknoloji ve 

malzeme eksikliði, dýþ pazarý tanýmama, iç pazarda tatmin, aracý iþletme bulamama, uygun 

fiyatta sunamama, kaliteli mal sunamama ve yabancý dil eksikliði olarak ortaya çýkmaktadýr. 

Özellikle anahtar sektörlerde pazarlama ve ihracat kapasitesinin artýrýlmasý için bu sorunlarýn 

çözümüne yönelik faaliyetler gerçekleþtirilecektir.

Hedef 2 (SÖ2H2): Ýþletmelerin ulusal ve uluslararasý pazarlarda etkinliði ve Türkiye içindeki ihracat 

payý artýrýlacaktýr
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Ýþletmelerin 

ürünleriyle 

markalaþabilmeleri, 

ulusal tanýnýrlýk ve 

pazarlama kapasitelerinin 

artmasý kadar, 

uluslararasý pazarlarda 

rekabet gücü 

elde edebilmeleri 

açýsýndan da önem 

taþýmaktadýr.



Hedef 3 (SÖ2H3): Aile þirketlerinde kurumsallaþma saðlanacaktýr

Hedef 4 (SÖ2H4): KOBÝ'lerin üretim ve kalite süreçleri iyileþtirilecektir

Hedef 5 (SÖ2H5): KOBÝ'lerin finansman olanaklarý ve mevcut mali desteklerden faydalanma 

kapasitesi artýrýlacaktýr

Türkiye genelindeki KOBÝ'lerde olduðu gibi, Ýzmir'deki KOBÝ'lerde de kýsa ömürlü, yeni kurulmuþ 

profesyonel yöneticisi olmayan aile þirketleri çoðunluðu oluþturmaktadýr. Bu özellikler, bir 

yanýyla avantaj diðer yanýyla dezavantaj olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Kararlar daha hýzlý 

alýnabilip, iþletmede oluþan bilgi birikiminin korunmasýyla rekabet gücü artarken dýþa açýlmanýn, 

diðer iþletmelerle entegrasyonun ve kurumsallaþmanýn önü kesilmektedir. Kurumsallaþmaya 

özen gösterilmemesi hantallaþma yaratmaktadýr. Vizyon sahibi bir yöneticilik geliþtirileme-

mekte ve profesyonel elemanlar, firmalarýn karar mevkilerinde yer alamamaktadýrlar.

KOBÝ'lerde kurumsallaþmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý, kurumsal yönetim ilkeleri doðrultusunda 

iþletmelerin dýþa dönük, dinamik ve rekabetçi bir yapýya kavuþturulmasý gerekmektedir. 

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasý, profesyonel yönetimin yaygýnlaþtýrýlmasý ve aile 

iþletmeciliði anlayýþýný benimseyen KOBÝ'lere etkin aile iþletmeciliði konusunda destek 

verilecektir.

Günümüzde, tüketici talebi artýk daha kaliteli ve üstün tasarýmlý farklýlaþmýþ ürünlere 

yönelmektedir. Büyük þirketlerle rekabet etmek, ihracat yapabilme kapasitesini artýrmak için 

KOBÝ'lerin kalite ve verimliliðe yönelik modern üretim, yönetim ve hizmet teknikleri 

uygulamalarýnýn yaygýnlaþmasý gerekmektedir. 

Küçük ve orta ölçekli sanayi iþletmelerinin uluslararasý kalite ve standartlarda mal üretmelerini 

temin etmek üzere kalite bilincini geliþtirme, kalite güvenilirliði kavramýna uygun etkinlik 

kazandýrma ve buna yönelik malzeme, tasarým, üretim metotlarý, bakým-onarým ve pazarlama 

faaliyetlerine destek saðlanacaktýr. Türkiye'de TSE tarafýndan verilen kalite belgesine sahip 

firmalarýn % 6'sý Ýzmir'de bulunmaktadýr. Bu nedenle Plan dönemi süresince özellikle anahtar 

sektörlerde yer alan KOBÝ'lerde kalite yönetim sistemlerinin geliþtirilmesine, firmalarýn ihracat 

yapabilme kapasitesini artýracak yönde gerekli kalite standardý belgeleri ve sertifikasyonlarýn 

alýmýna yönelik destekler ve araçlar geliþtirilecektir.

KOBÝ'ler sermaye ve ciro miktarlarýnýn yeterli büyüklükte olmamasý ve yeterli kapasitelerinin 

bulunmamasý nedeniyle bankacýlýk ve kredi sisteminden yeterince yararlanamamaktadýr. Bu 

hedef kapsamýnda, finans kuruluþlarý ve meslek kuruluþlarýyla iþbirliði içinde bilgilendirme 

programlarý hazýrlanacak, KOBÝ'ler finansman hizmetleri hakkýnda bilgilendirilecek ve ortak 

protokollerle KOBÝ'lerin finansman olanaklarýna daha kolay eriþmeleri saðlanacaktýr.

Hemen her ülkede, KOBÝ'lerin geliþmesi ve küresel rekabet alanýnda tutunabilmelerini 

saðlamak amacýyla, çeþitli destek mekanizmalarý geliþtirmiþtir. Ülkemizde de KOSGEB, Hazine 

Müsteþarlýðý, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý (DTM), Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý ve 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) gibi kurum ve kuruluþlar tarafýndan 

KOBÝ'lere çeþitli amaçlara yönelik devlet destekleri saðlanmaktadýr.

Bölgenin kalkýnmasýný hedefleyen bu desteklerin baþarýsýnda, Ýzmir Kalkýnma Ajansý ve kamu 

kurum/kuruluþlarýnýn saðlayacaðý mali desteklerden iþletmelerin yararlanmasý ve bu konuda 

kapasitelerinin artýrýlmasý önem taþýmaktadýr. Bu nedenle iþletmelerin mevcut mali 

desteklerden daha fazla faydalanabilmeleri için eðitimler, bilgilendirme toplantýlarý ve 

konferanslar gerçekleþtirilecektir.
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Hedef 6 (SÖ2H6): Tarýmsal kooperatif ve birliklerin özellikle kurumsallaþma, yönetim ve pazarlama 

konularýnda daha etkin çalýþmasý saðlanacaktýr

SÖ3: Kümelenmelerin Oluþturulmasý ve Düzenli Sanayileþmenin Saðlanmasý

Bölgedeki tarýmsal iþletmelerin çoðunun küçük ölçekli olmasý, iþletme sahiplerinin gerekli mes-

leki bilgi eksiklikleri üretim ve pazarlama aþamalarýnda sorunlar yaþamalarýna neden olmak-

tadýr. Küçük ölçekli iþletmelerin varlýklarýný devam ettirmekte zorlanmalarýna karþý çözüm olarak 

kooperatif ve birlikler þeklinde örgütlenme zorunluluðu ortaya çýkmaktadýr. Ýzmir'de sayýsal 

anlamda yeterli görülebilecek kooperatifler ve yakýn sayýlabilecek bir zamanda kurulan 

birliklerin güçlendirilmesi, özellikle küçük ölçekli tarým iþletmelerinin gelirlerini artýrmasýnýn yaný 

sýra varlýklarýný sürdürebilmeleri için de önem taþýmaktadýr.

Küçük iþletmelerin girdilerini düþük fiyatla temin edebilmeleri, üretimle ilgili mekanizasyon 

ihtiyaçlarýný etkin bir þekilde karþýlayabilmeleri, karlýlýklarýný yükseltebilmeleri için üretici 

örgütlerinin etkin bir þekilde çalýþmalarýný saðlayacak mekanizmalar geliþtirilecektir. Tarýmsal 

örgütlerin daha etkin çalýþabilmesi için kendi aralarýndaki iþbirliði teþvik edilecek, maliyet 

etkinliði saðlamak amacýyla ortak makine parký, ürün depolama ve iþleme tesislerinin kurulmasý 

ya da kapasitelerinin artýrýlmasý gibi uygulamalar desteklenecektir. 

KOBÝ'lerin rekabet gücünü artýrmaya yönelik kalkýnma araçlarýndan biri kümelenmedir. 

Kümelenme politikalarý verimliliði yükseltecek ve yeni ürünlerin oluþmasýný saðlayacak 

yenilikçiliði besler ve ayný coðrafyada yer alan iþletmelerin rekabet gücünü artýrýr. Çeþitli üretim 

girdilerine sahip olmada, bilgiye, teknolojiye, lider iþletmelere ve deneyimli bir iþgücü havuzuna 

eriþim kümelenmeye dahil olan firmalar için daha kolay olmaktadýr. Bilgi akýþý yoðun olan bir að 

içinde olmanýn getirdiði avantajla kümelenme içindeki firmalar, pazar, teknoloji ve rekabet 

bilgilerine kolay eriþim saðlayabilmektedir. Ayrýca, kümelenmelerde mal saðlayan tedarikçiler 

“Ýþletmelerde Kurumsallaþma, Üretim ve Pazarlama Kapasitesinin 
Artýrýlmasý” Önceliði için Performans Göstergeleri

Coðrafi iþaretli ürün sayýsý 8’den 10’a çýkarýlacaktýr.
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Ýþletmelerin Türkiye içindeki ihracat oraný % 6’dan % 8’e çýkarýlacaktýr.

Gýda ve içecek sanayi ihracatýnýn Türkiye içindeki oraný 2013 yýlýna kadar % 11,3’den 
% 14’e çýkarýlacaktýr.

TSE tarafýndan verilen kalite belgesine sahip firma sayýsýnýn Türkiye’deki firmalara oraný 
% 6’dan % 8’e çýkarýlacaktýr.

Marka tescillerinin Türkiye içindeki oraný % 5,6’dan % 9’a çýkarýlacaktýr.

Gýda ve içecek sanayi marka tescillerinin Türkiye içindeki oraný % 5’den % 7’ye çýkarýlacaktýr.

Giyim eþyasý sanayi marka tescillerinin Türkiye içindeki oraný % 3’den % 5’e çýkarýlacaktýr.

Giyim eþyasý sanayi ihracatýnýn Türkiye içindeki oraný % 6,1’den % 8’e çýkarýlacaktýr.

Tarýmsal amaçlý kooperatif ve birlikler üye ve ortak sayýsý toplamý % 27 oranýnda artýrýlacaktýr.



ve hizmet satanlar ile ilgili kurumlar arasýnda iþbirliklerinin geliþmesi de kolaylaþmaktadýr. 

Kümelenmenin en önemli avantajlarýndan birisi de yerel tedarikçilerin kullanýlarak iþlem 

maliyetlerinin düþürülmesidir. Bu avantajlardan Ýzmir'deki iþletmelerin faydalanmasý ve rekabet 

edebilirliklerinin daha da artmasýný saðlamak için, kümelenme oluþumlarý desteklenecektir. 

Ýzmir'de þu anda yereldeki kurum ve kuruluþlarýn baþlattýðý ve ulusal destekle yürütülmekte olan 

çeþitli kümelenme giriþimleri bulunmaktadýr. Ulusal Kümelenme Stratejisi Oluþturma 

Projesi'nin bir ayaðý olarak Ýzmir Organik Gýda Kümelenmesi ve yerelden yürütülen bir proje olan 

Ýzmir Havacýlýk Kümelenmesi çalýþmalarý hali hazýrda yürütülen iki önemli kümelenme 

giriþimidir. ÝZKA da 2009 yýlý içerisinde “Ýzmir Kümelenme Stratejisi'nin Geliþtirilmesi” projesi 

kapsamýnda bölgesel kümelenme stratejisi oluþturma çalýþmalarýna devam etmektedir.

Plan kapsamýnda yer alan anahtar sektörlerde ve bunlarýn alt sektörleriyle mevcutta 

yürütülmekte olan kümelenme çalýþmalarýnýn geliþtirilmesi ve kümelenme oluþumlarýna plan 

döneminde hýz kazandýrýlmasý planýn öncelikleri arasýndadýr. Aþaðýdaki tabloda bu öncelikle ilgili 

üst ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir.

Kümelenmenin oluþturulmasý ve düzenli sanayileþmenin saðlanmasý önceliði altýnda yedi 

hedef belirlenmiþtir. 

Baþarýlý kümelenme modelleri yaratmak için Ýzmir Kümelenme Stratejisi ortak akýlla 

geliþtirilecek ve seçilecek olan potansiyel küme gruplarý için yol haritalarý oluþturulacaktýr.

Kümelenmeyi oluþturacak aktörler arasýnda güçlü iþbirliklerini geliþtirmek kümelenmelerin 

sürdürülebilirliði için önemli etkenlerin baþýnda gelmektedir. Ayrýca, kümelenme çalýþmalarýnýn 

baþarýlý olabilmesi için kümelenmenin yararlarý konusunda ilgili sektörlerdeki üretici, tedarikçi 

ve destekleyici kurum ve kuruluþlar bilinçlendirilecektir.

Hedef 1 (SÖ3H1): 2012 yýlýna kadar Kümelenme Stratejisi oluþturulacak, kümelenmeyi destekleyen 

iþbirliði aðlarý geliþtirilecek ve kümelenme bilinci yaygýnlaþtýrýlacaktýr
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Türkiye Sanayi 
Politikasý 

Yatýrýmlarýn Teþvik Edilmesi • Endüstri Bölgelerine ve Teknoparklara Yapýlacak Yatýrýmlar 

   Teþvik Edilecektir

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu 
Kalkýnma Planý 
(2007-2013)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý • Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Deðerli Üretim 

   Yapýsýna Geçiþin Saðlanmasý

KOBÝ Stratejisi ve
Eylem Planý
(2007-2009)

Ýþ Ortamýnýn Ýyileþtirilmesi • Kümelenme Oluþumlarý Desteklenecektir

Sektörel Politikalar

Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi 
Siteleri ve Endüstri Bölgeleri

• Ýþletmelerin Organize Sanayi Bölgelerinde, Endüstri 

   Bölgelerinde ve Sanayi Sitelerinde Kümeleþmesinin Teþvik 

   Edilmesi Ýçin Yeni Politika ve Stratejiler Geliþtirilecektir

• Tekstil ve Giyim Eþyasý Sektöründe Rekabet Edebilirliðin 

   Korunmasý, Var Olan Atýl Kapasitenin Kullanýlmasý ve Pazar 

   Çeþitlendirmesi Yoluyla Dünya Pazarlarýndan Daha Çok 

   Pay Alýnmasý Amacýyla, Tasarýma, Koleksiyon Tipi Üretime, 

   Tanýtým ve Pazarlama Faaliyetlerine Aðýrlýk Verilecektir



Hedef 2 (SÖ3H2): Kümelenme potansiyeline sahip sektörler baþta olmak üzere anahtar sektörlerde 

örnek teþkil edecek iki kümelenme oluþumu desteklenecektir

Hedef 3 (SÖ3H3):Gýda ve içecek sanayinin küme alt sektörlerinde kümelenme oluþumlarý destek-

lenerek tarým sektörü ile entegrasyonu saðlanacaktýr

Ýzmir Kümelenme Stratejisi’nin Belirlenmesine Yönelik Araþtýrma Çalýþmalarý’nda aþaðýdaki ana 

sektörlerde kümelenme potansiyelinin bulunduðu ortaya çýkmýþtýr.

Bu sektörler arasýnda Plan kapsamýnda belirlenmiþ olan anahtar sektörler ve kümelenme 

potansiyelinin yüksek olduðu ortaya çýkan küme alt sektörlerinde (Endüstriyel Havalandýrma, 

Ýklimlendirme ve Soðutma Cihazlarý ve Konserve Gýda) kümelenme oluþumlarýna yönelik 

faaliyetler hýzlandýrýlacaktýr.

Ayrýca, bölgede yürütülen ve Plan kapsamýndaki anahtar sektörler ve yukarýda sayýlan 11 sektör 

içerisinde bulunan sektörler içinde yer alan alt sektörlerde  (organik gýda, biyomedikal, metal 

sanayi) sürdürülen küme oluþumu çalýþmalarýna devam edilecektir.

Bu sektörlerde küçük ve orta ölçekli iþletmelerin rekabet edebilirliklerini artýracak iþbirliði 

aðlarýnýn geliþtirilmesi desteklenecektir. Hem üretim, hem pazarlama ve ihracat hem de ortak 

sorunlar için çözüm arayýþlarýnda bu iþbirliði aðlarýnýn etkin þekilde kullanýlmasý teþvik 

edilecektir.

Ýleri teknoloji kullanýmý ve Ar-Ge faaliyetleri Plan kapsamýnda temel önceliklerdendir. 

Kümelenme çalýþmalarý kapsamýnda, küçük iþletmelerin tek baþlarýna geliþtiremeyeceði ya da 

entegre edemeyeceði teknolojilerin geliþtirilmesi ve ortak kullanýmý teþvik edilecektir. Bu 

kapsamda bu sektörlerde üreticilerin ortak teknoloji kullanabilmesi çalýþmalarý teþvik 

edilecektir.

Kümelenmeye yönelik araþtýrma çalýþmalarý kapsamýnda gýda ve içecek sanayinin, Ýzmir'de bir 

yoðunlaþma gösterdiði görülmektedir. Ayrýca sektör içerisinde potansiyel küme alt sektörü 

olarak belirlenen Konserve Gýda sektörü de özellikle Torbalý ve Kemalpaþa ilçelerinde 

yoðunlaþma göstermektedir. Sektör, Ýzmir'de gýda ve içecek sanayi içinde yaklaþýk % 52'lik bir 

ihracat payýna ve % 20'lik bir istihdam payýna sahiptir. 
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• Gýda Ürünleri ve Ýçecek Sanayi

• Giyim Eþyasý ve Kürk Ýmalatý 

• Kimyasal Madde ve Ürünlerin Ýmalatý 
 
• Ana Metal Sanayi

• Fabrikasyon Metal Ürünleri Ýmalatý

• Genel Makine ve Teçhizat Ýmalatý 

• Motorlu Kara Taþýtlarý Ýmalatý

• Mobilya ve Diðer Ürünler Ýmalatý 

• Karayolu Taþýmacýlýðý 

• Destekleyici Ulaþtýrma Hizmetleri

• Eðlence, Dinlenme, Kültür ve Sporla Ýlgili Faaliyetler 



Ayrýca bu sektörde Türkiye'deki firmalarýn % 21'i Ýzmir'de bulunmaktadýr. Sektöre iliþkin 

gerçekleþtirilen istatistiki analizlerle birlikte kümelenme düzeyi analizi, küme dinamiði analizi 

sonuçlarý doðrultusunda Konserve Gýda sektöründe kümelenme yol haritasý hazýrlanacak ve 

sektörde kümelenme oluþumu desteklenecektir. 

Bu sektördeki kümelenmeyle ilgili bir baþka konu da bölgede tarým sektörü ve gýda ve içecek 

imalatý sektörleri arasýnda entegrasyonun saðlanmasý gerekliliðidir. Türkiye'de olduðu gibi 

Ýzmir'de de gýda sektörü için hammadde varlýðý ve çeþitliliði açýsýndan bir sýkýntý 

bulunmamaktadýr. Ancak yýl boyunca uygun kalitedeki ham maddeye ulaþmak gýda ve içecek 

sanayi için büyük bir problemdir. Gerek kurutma ve soðutma depolarýnýn yetersizliði gerek 

kaliteli hammaddeye eriþimde sýkýntýlar, hammaddede zirai kalýntýlarýn kalmasý gibi sorunlar 

yaþanmaktadýr. Sanayinin bu sorunlardan etkilenmemesi ve tarýmsal ürünlerin istenen kalitede 

temini için tarým-sanayi entegrasyonu saðlamaya yönelik çalýþmalar gerçekleþtirilecek ve 

sektörün geliþimine hýz kazandýrýlacaktýr.

Planda belirlenmiþ anahtar sektörlerden biri olan giyim eþyasý 

sanayinde Ýzmir'i ileri taþýyacak gece kýyafeti, gelinlik gibi niþ 

sektörlerde kümelenme teþvik edilecektir. Sektörün mekansal 

olarak yoðunlaþtýðý merkez ilçelerde (Çiðli, Bornova, Konak, 

Gaziemir, Buca) kümelenme geliþtirilecektir. Merkez ilçelerden 

Buca'daki tekstil ve giyim üzerine ilk ihtisas organize sanayi 

bölgesi olan Ege Buca Giyim OSB ve Konak'taki Mimar Kemalettin 

Caddesi çevresinde sektöre iliþkin mekansal yoðunlaþmalar 

bulunmaktadýr. Bunlar, hedeflenen yönde sektöre ivme kazan-

dýracak önemli etkenlerdir.

Sektörün aktörleri Ýzmir'in gelecekte bir moda tasarým merkezi 

olmasý konusunda hemfikirdir. Sektörde bir yoðunlaþma ve 

yüksek miktarda üretim olmasýna raðmen Ýzmir'in moda merkezi 

olabilmesi yönünde çalýþmalara ihtiyaç bulunmaktadýr. Moda, tasarým ve bilgi yoðun tekstil 

ürünlerinde sektörün pazarlama ve ihracat kapasitesinin, uluslararasý rekabet edebilirliðini 

artýrmasý için özellikle pazarlama teknikleri geliþtirilmelidir. Bu baðlamda Ýzmir'in moda ve 

tasarým merkezi olmasýný saðlayacak her türlü araç, çalýþma ve faaliyet desteklenecektir.

Maliyet avantajý saðlayarak sektörün rekabet gücünün artýrýlmasý ve kurumlar arasý iþbirliðinin 

geliþtirilmesi amacýyla Ýzmir'de lojistik sektörüne yönelik bir kümelenme hayata geçirilecektir. 

Sektör mekansal olarak Aliaða, Konak, Bornova, Kemalpaþa ve Torbalý ilçelerinde yoðunlaþma 

göstermektedir. Sektörde küme oluþumunu saðlamaya yönelik ihtiyaç duyulan altyapý 

güçlendirilecektir. Kentin giriþ akslarýna konteynýr terminalleri ve týr parklarý kurularak bekleme 

alanlarý oluþturulacaktýr. Ayrýca yükleme, boþaltma, depolama, sevkiyat, paketleme, fason 

üretim, gümrükleme vb. gibi faaliyetleri içererek sanayi bölgelerine ve büyük çaplý lojistik 

firmalara kolaylýk saðlayacak þekilde sektörde kümelenme desteklenecektir.

Kümelenmeye yönelik araþtýrmalar sonucunda endüstriyel makine imalatý sektörünün Ýzmir'de 

Hedef 4 (SÖ3H4): Giyim eþyasý sanayinin potansiyel küme alt sektör-

lerinde kümelenme oluþumlarý desteklenecek ve Ýzmir'in moda tasarým 

merkezi olmasý saðlanacaktýr

Hedef 5 (SÖ3H5): Lojistik sektöründe kümelenme oluþumlarý desteklenecektir

Hedef 6 (SÖ3H6): Endüstriyel makine imalatý sektörünün alt sektörlerinde potansiyel küme oluþumlarý 

desteklenecektir
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Kümelenmeyi oluþturacak 

aktörler arasýnda güçlü 

iþbirliklerini geliþtirmek 

kümelenmelerin 

sürdürülebilirliði için önemli 

etkenlerin baþýnda gelmektedir. 

Ayrýca, kümelenme 

çalýþmalarýnýn baþarýlý 

olabilmesi için kümelenmenin 

yararlarý konusunda ilgili 

sektörlerdeki üretici, tedarikçi 

ve destekleyici kurum ve 

kuruluþlar bilinçlendirilecektir.



yoðunlaþma gösterdiði belirlenmiþtir. Ýzmir'deki istihdamýn, sektörün Türkiye'deki istihdamýna 

oraný % 11,18'dir. Araþtýrma sonucunda sektörün potansiyel küme alt sektörü olarak ortaya 

çýkan endüstriyel havalandýrma, iklimlendirme ve soðutma sektöründe Çiðli, Bornova ve Konak 

ilçelerinde yoðunlaþma görülmektedir. Sektörde Ýzmir'deki firma sayýsýnýn Türkiye'deki firma 

sayýsýna oraný % 17 olarak bulgulanmýþtýr.

Kümelenme araþtýrmasý çalýþmasý sonucunda sektörde Ýzmirli firmalar arasýnda hem dikey, 
hem de yatay düzlemde, oldukça yoðun ve çok taraflý iliþki mevcut olduðu görülmüþtür. 

Ýliþkilerin bu denli yoðun ve iletiþim kanallarýnýn açýk olmasýnda sektörün rekabetçi, dünyaya 

açýk ve yenilik yönünün yüksek olmasý etkilidir. Ayrýca, firmalarýn sahip, yönetici ve çalýþanlarý 

arasýnda doðrudan temas kuracak çok sayýda ortam yaratýlmasý (dernek, sanayi odasý, mesleki 

toplantýlar, sosyal toplantýlar), tek merkezden iletiþimin kontrol edilmeyip birden fazla iletiþim 

noktasýnýn bulunmasý ve iletiþime yön veren anahtar kiþilerin eðitim seviyesinin yüksekliði de 

önemli etkenlerdir. Sektördeki iliþkiler ve iletiþim aðý sadece bölge içindeki kurumlarla deðil, 

ayný zamanda ulusal ve uluslararasý kurum ve kuruluþlarla da yüksek düzeyde seyretmektedir. 

Ýstatistiki analiz ve saha araþtýrmalarýnýn bu sonuçlarý doðrultusunda endüstriyel havalandýrma, 

iklimlendirme ve soðutma sektöründe yol haritasý çalýþmalarý gerçekleþtirilecek ve küme 

oluþumlarý desteklenecektir. 

KOSGEB'in yapmýþ olduðu saha çalýþmasýnda Ýzmir'deki iþletmelerden ancak % 44'ünün dü-

zenli bir sanayi bölgesinde yer seçtiði görülmektedir. Ýzmir'de 17 OSB, iki serbest bölge ve bir 

Teknoloji Geliþtirme Bölgesi bulunmaktadýr. Bu bölgelerin altyapý ve diðer eksikliklerinin bir an 

önce tamamlanarak sanayi bölgeleri dýþýnda yer seçmiþ olan iþletmelerin buraya taþýnmasý 

teþvik edilmelidir. Ýzmir'de düzenli sanayileþmenin saðlanmasýnda kýsmen hizmete açýlmýþ olan 

OSB'lerin bir an önce tamamlanarak tamamen hizmete açýlmasý önemlidir. Ayrýca bölgede 

Organize Tarým Ýhtisas Bölgeleri kurulmasý ihtiyacý tespit edilmiþtir. Üretim faktörlerinin ucuza 

temin edilmesi, temiz üretimin yaygýnlaþmasý, üretim çýktýlarýnýn daha rahat ve avantajlý 

koþullarda pazarlanabilmesi için Organize Tarým Ýhtisas Bölgeleri kurulmasý saðlanacaktýr. 

Ödemiþ ve Tire'de Organize Hayvancýlýk Ýhtisas Bölgesi ve Bayýndýr'da Organize Çiçekçilik Böl-

gesi kurulmasý desteklenecektir. 

Hedef 7 (SÖ3H7): Ýhtisas organize sanayi ve endüstri bölgeleri kurulacak ve var olan bölgelerin daha 

etkin kullanýmý saðlanacaktýr

“Kümelenmelerin Oluþturulmasý ve Düzenli Sanayileþmenin 
Saðlanmasý” Önceliði için Performans Göstergeleri

OSB’lerdeki firma sayýsý % 9 oranýnda artýrýlacaktýr.

Konserve gýda sektöründeki firma sayýsýnýn Türkiye’deki firma sayýsýna oraný % 21’den % 23’e 
çýkarýlacaktýr.

Ýzmir Gümrük ve Muhafaza Baþmüdürlüðü denetiminde faaliyet gösteren antrepo sayýsý 116’dan 125’e 
çýkarýlacaktýr. 

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firma sayýsý 2.255’den 2.400’e çýkarýlacaktýr.

Gelinlik ve abiye sektöründeki firma sayýsýnýn Türkiye’deki firma sayýsýna oraný % 21’den % 23’e 
çýkarýlacaktýr.

2 Organize Hayvancýlýk Ýhtisas Bölgesi, 1 Organize Çiçekçilik Bölgesi kurulacaktýr.

Endüstriyel Havalandýrma, Ýklimlendirme ve Soðutma Cihazlarý Sektöründeki firma sayýsýnýn 
Türkiye’deki firma sayýsý oraný % 17’den % 19’a çýkarýlacaktýr.
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SÖ4: Üretim ve Hizmet Altyapýsýnýn Güçlendirilmesi

Hedef 1 (SÖ4H1): OSB, KSS, serbest bölge, teknoloji geliþtirme merkezlerinin altyapýlarý güçlen-

dirilecektir

Özellikle ulaþtýrma, enerji, liman, haberleþme gibi, sanayinin ihtiyaç duyduðu altyapýlarýn 

eksikliðini yaþayan Ýzmir'e yönelik altyapý projeleri ve kamu yatýrýmlarý da yetersiz kalmaktadýr. 

Plan döneminde, yeni enerji, ulaþým, haberleþme, liman, otoyol yatýrýmlarý ve kentsel altyapý 

yatýrýmlarýnýn hýzla tamamlanmasý saðlanacaktýr.

Üretim ve hizmet altyapýsýný desteklemek amacýyla özellikle enerji, iletiþim ve ulaþým eksik-

liklerinin ihtiyaç duyulan þekilde hýzlý bir biçimde giderilmesi, iþletmelerin rekabet edebilirliðini 

ve yatýrýmcý ilgisini olumlu yönde etkileyecektir. Aþaðýdaki tabloda bu öncelikle ilgili üst ölçekli 

plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir.

Bu plan döneminde belirli sektörlerde üretim ve hizmet altyapýsýnýn güçlendirilerek rekabet 

edebilirliðin artýrýlmasý amacýyla dört hedef belirlenmiþtir.

Ýzmir Kalkýnma Ajansý tarafýndan 2009 yýlý Þubat ayýnda uygulanan anket sonuçlarý 

deðerlendirildiðinde, OSB ve serbest bölgelerin en temel sorunlarýnýn altyapý eksikleri etra-

fýnda yoðunlaþtýðý görülmektedir. Özellikle OSB'lerde atýk yönetimi konusunda ciddi eksikler 
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Türkiye Sanayi 
Politikasý

Yatýrýmlarýn Teþvik Edilmesi

Sektörel Politikalar

• Endüstri Bölgelerine ve Teknoparklara Yapýlacak 
   Yatýrýmlar Teþvik Edilecektir

• Gýda Güvenilirliðinin Saðlanmasý Amacýyla 
   Altyapýnýn Ýyileþtirilmesi Saðlanacaktýr

Ulusal Kýrsal Kalkýnma 
Stratejisi (2007-2013)

Ekonominin Geliþtirilmesi ve 
Ýþ Ýmkanlarýnýn Artýrýlmasý

• Tarým ve Gýda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapýya 
   Kavuþturulmasý

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu Kalkýnma 
Planý 
(2007-2013)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý • Makroekonomik Ýstikrarýn Kalýcý Hale Getirilmesi
• Tarýmsal Yapýnýn Etkinleþtirilmesi
• Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Deðerli 
   Üretim Yapýsýna Geçiþin Saðlanmasý 

Öncelikli Geliþtirilecek Termal Kültür 
Koruma ve Geliþim Bölgeleri ile Turizm 
Merkezleri

Turizmin Çeþitlendirilmesi

Kentsel Ölçekte Markalaþma

Ulaþým ve Altyapýnýn Güçlendirilmesi

• Güney Ege Termal Turizm Bölgesi

• Saðlýk Turizmi ve Termal Turizm 
• Kongre ve Fuar Turizmi

• Mimari Düzenlemeler
• Ulaþým Sistemi Ýle Ýlgili Düzenlemeler

• Turizm Potansiyeli Yüksek Alanlarda Altyapý 
   Eksikliðinin Giderilmesi

Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý 
Termal Turizm 
Master Planý
Eylem Planý 
(2007-2023)

Termal Turizm Kentleri, 
Bölgeleri ve Merkezleri

Teknik Altyapý Olanaklarýnýn 
Geliþtirilmesi

• Termal Turizm Merkezlerinin Nitelikli Altyapýya 
   Kavuþturulmasý

• Termal Yatak Kapasitesi Ýþletmeye Açýlarak 
   Türkiye'nin Dünyanýn En Önemli Saðlýk ve Termal 
   Destinasyonu Olmasý



olduðu belirlenmiþtir. Ýþletmelerin ancak % 30 kadarýnýn kanalizasyon baðlantýsýnýn olduðu, 

yalnýzca % 2 kadarýnýn ön arýtma tesisi bulunduðu ve % 35'inin genel atýksu arýtma tesislerine 

(AAT)  baðlý olduðu görülmektedir. Serbest bölgelerde ise iþletmelerin tümünün kanalizasyon 

baðlantýsýnýn bulunmasýna raðmen yalnýzca % 4 kadarýnýn ön arýtma tesisi bulunduðu ve % 12' 

sinin de genel AAT'ye baðlý olduðu görülmektedir. Bunlarýn dýþýnda hem OSB, hem de serbest 

bölgelerde enerji, ulaþým ve iletiþim konularýnda da altyapý eksiklerinin olduðu belirtilmektedir. 

Ulaþým konusunda özellikle raylý ulaþým ve karayollarý baðlantýlarýnýn güçlendirilmesi ihtiyacý 

olduðu vurgulanmaktadýr. Plan döneminde sanayi bölgelerindeki altyapýnýn güçlendirilerek ek-

sikliklerin giderilmesi konusundaki çalýþmalar desteklenecektir.

Ýzmir'de özellikle soðuk hava depolarýndaki donanýmýn geliþtirilmesine gereksinim  duyulmak- 

tadýr. Bu baðlamda soðuk hava sistemlerinin ve kesintisiz soðuk hava zincirinin sektörde 

geliþtirilip yaygýnlaþtýrýlmasý gerekmektedir. Özellikle, et, süt ve balýk ürünleri ile yaþ sebze ve 

meyve sektörlerindeki gýda iþletmelerinin AB hijyen kriterlerine uygun olarak modernize 

edilmesi saðlanacaktýr. Uzun dönemli soðuk depo tesislerinin donaným eksiklerinin 

giderilmesiyle ürünlerde kalite, hijyen ve gýda güvenliði uygulamalarý artýrýlacaktýr. Ayrýca 

tarýmsal ürünlerin iþleme, depolama ve daðýtým aþamasýnda özellikle hijyen kurallarý, etiket ve 

barkodlarýn eklenmesi, gerekli kayýtlarýn tutulmasý saðlanacak, personel bu konuda 

bilinçlendirilecektir. Et ve süt ürünleri gibi gýda ürünlerinde depolamada ýsý takibi yapýlmasý için 

gerekli çalýþmalar desteklenecektir.

Gýda güvenliðinin saðlanamamasý nedeniyle hem ihracat kayýplarý hem de saðlýk sorunlarý 

ortaya çýkmaktadýr. Türkiye genelinde olduðu gibi Ýzmir'de de var olan tesislerin çoðu, mevcut  

koþullarýyla AB standartlarýna uymamaktadýr. Gýda güvenliði ile ilgili problemler incelendiðinde, 

bu problemlerin önemli bir kýsmýnýn üretim kaynaklý olduðu ve bu problemlerin çoðunun, 

gerekli tedbirlerin alýnmasýyla önlenebilir olduklarý görülmektedir. Ýþlemede gýda güvenliðinin 

saðlanabilmesi için, HACCP sisteminin gýda iþlemelerinde etkili bir þekilde uygulanmasý 

gerekmektedir. Plan kapsamýnda, gýda sanayinde gýda güvenliði yönetim sistemlerinin 

oluþturulmasý teþvik edilecektir.

Ýyi tarým uygulamalarýnýn bir parçasý olan “tarladan sofraya izlenebilirlik” de gýda güvenliðinin 

saðlanmasý için gereklidir. Bu baðlamda izlenebilirlik sisteminin geliþtirilmesi ve altyapýsýnýn 

oluþturulmasý için çalýþmalara baþlanacaktýr. Ayrýca gýda güvenliði kapsamýnda AB'de akredite 

olmuþ kalýntý analizi yapan gýda laboratuvarlarýnýn sayýsýnýn artýrýlmasý ve bu laboratuvarlarýn 

geliþtirilmesi, Plan kapsamýndaki hedefler arasýndadýr.

Ýzmir'de turizmin çeþitlendirilmesi sektörel amaçlardan biri olarak belirlenmiþtir. Bu kapsamda 

turizm çeþitliðini saðlamaya yönelik altyapý güçlendirilecektir. Özellikle kongre turizmi, termal 

turizm ve kruvaziyer ile yat turizminde altyapýnýn geliþtirilmesine yönelik ihtiyaç bulunmaktadýr.

Türkiye'de altyapýsý kongre turizmine uygun olan yedi ilden biri Ýzmir'dir. Þehir merkezinin ve 

merkez ilçelerin görece geliþmiþ altyapýsý ve tanýtýmýna baðlý olarak kongre turizmi, Ýzmir'in 

odaklanmasý gereken baþlýca turizm türlerindendir. Ýzmir'in kongre turizmi için potansiyel 

taþýyan Bornova, Balçova ve Konak ilçelerindeki yatak kapasitesi nispeten yüksek olsa da 

yeterli deðildir. Bu ilçelerde kongre merkezi sayýsý ve kapasitesi yükseltilecek ve yatak 

kapasitesi artýrýlacaktýr. Gaziemir'de de fuar ve kongre altyapýsý iyileþtirilecektir.

Hedef 2 (SÖ4H2): Gýda ürünlerine yönelik kurutma-soðutma, depolama ve gýda güvenliði için gerekli 

altyapýlar oluþturulacaktýr

Hedef 3 (SÖ4H3): Baþta alternatif turizm türlerinde olmak üzere turizm altyapýsý geliþtirilecektir
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Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn Termal Turizm Ana Planý çerçevesinde, Türkiye'nin 2023 yýlýna 

kadar termal yatak kapasitesini arttýrarak dünyanýn en önemli saðlýk ve termal destinasyonu 

olmasý hedeflenmektedir. Söz konusu Plan kapsamýnda Ýzmir, 2023 yýlýna kadar termal turizm 

altyapý ve üstyapýsýnýn geliþtirilmesine yönelik stratejilerin hayata geçirileceði 17 ilden biridir. 

Ýzmir'de termal turizmin en fazla geliþim gösterdiði ilçe Balçova'dýr. Ayrýca, Dikili'de de termal 

enerji kullanýmýna iliþkin altyapý tamamlanmýþ durumdadýr. Çeþme-Ilýca'nýn yaný sýra Urla-

Gülbahçe, Bergama ve Seferihisar termal kaynaklarý da termal turizm için deðerlendirilecektir.

Ýzmir'de yer alan aþaðýdaki jeotermal sahalarýn termal kültür ve turizm koruma ve geliþim 

bölgesi ile termal turizm merkezi olarak geliþtirilmesi planlanmaktadýr. 

Deniz turizmi bakýmýndan zengin bir il olan, 629 km kýyý uzunluðu bulunan Ýzmir, yat turizmi için 

önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle Çeþme Yarýmadasý'nýn güneyi ülkemizin belli baþlý yat 

güzergâhlarýndan birini oluþturmaktadýr. Ýzmir'de yat limaný altyapýsý geliþtirilecek, Ýzmir'in yat 

turizminden aldýðý pay artýrýlacaktýr.

Kruvaziyer turizmi dünyada hýzla geliþen ve oldukça yüksek gelir getiren, orta ve üst gelir 

grubuna hitap eden bir turizm türüdür. Ýzmir, kruvaziyer turizminde son beþ yýlda büyük ilerleme 

kaydetmiþtir. Ýzmir Alsancak Limaný, kruvaziyer turizminde Türkiye'nin üçüncü büyük limaný 

olup, Akdeniz'in tanýnan limanlarýndan biri haline gelmiþtir. Uzun vadede, Ýzmir'in yüksek 

potansiyeline raðmen mevcut yolcu limanýnýn ihtiyaca cevap veremeyeceði görülmektedir. Bu 

doðrultuda, Ýzmir'e kruvaziyer turizminde giderek artan talebin karþýlanabilmesi için kruvaziyer 

limaný altyapýsý geliþtirilecektir.

Tarýmsal üretimin daha verimli hale getirilmesi amacýyla sulama altyapýsýnýn geliþtirilmesi, 

alternatif enerji çeþitlerinin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve mevcut seralarýn modernize 

edilmesi bu hedef kapsamýnda ele alýnacak altyapý öncelikleri arasýndadýr.

Tarýmsal sulama altyapýsý iyileþtirilecek ve tarla içi modern sulama sistemlerinin kullanýmý 

yaygýnlaþtýrýlacaktýr. Ýlde ekonomik sulanabilir topraklarýn yaklaþýk % 75'i sulanmaktadýr. Bu 

oranýn yükseltilmesi yanýnda mevcut altyapýnýn modernizasyonu da saðlanacaktýr. Ayrýca 

sulanan alanlarda hem su israfýna neden olan hem de topraðýn yapýsýna zarar veren salma 

sulama yerine basýnçlý sulama sistemlerine geçiþ saðlanacaktýr. 

Bölgede mevcut olan seralarýn modernize edilmesi desteklenecek ve üreticilerin 

bilinçlendirilmesi saðlanacaktýr. Ýzmir'de sahip olunan jeotermal enerjinin önemli miktarda 

istihdam yaratan, yüksek gelir elde edilebilen ve pazarlama sýkýntýsýnýn yaþanmayacaðý modern 

ve büyük ölçekli seralarda kullanýmý saðlanacaktýr. Jeotermal ýsýtmalý seracýlýk yatýrýmlarý 

özellikle Dikili, Seferihisar ve Bayýndýr ilçelerinde yaygýnlaþtýrýlacaktýr.

Jeotermal kaynaðýn kullanýmýnýn yaný sýra Ýzmir'de güneþ, rüzgar, biyokütle enerjisi gibi mevcut 

yenilenebilir enerji potansiyeli deðerlendirilecek, tarýmsal üretimlerde yenilenebilir enerji 

kullanýmý özendirilecek,yatýrýmlarýn artmasý saðlanacaktýr. Özellikle tarým ekonomisine dayanan 

ilçelerde (Bayýndýr, Bergama, Dikili, Kýnýk, Kiraz, Beydað, Menderes, Menemen, Ödemiþ, 

Seferihisar, Tire, Torbalý) biyokütle enerjisi eldesi ve kullanýmý yaygýnlaþtýrýlacaktýr. Ayrýca Türkiye 

Rüzgar ve Güneþ Enerjisi Potansiyel Atlasý'na göre uygun rüzgar hýzýna sahip ilçelerde (yukarýda 

sayýlan ilçelerden Bergama, Dikili, Seferihisar'da) ve güneþ enerjisi potansiyeline sahip   

Hedef 4 (SÖ4H4): Tarýmsal üretimde altyapý güçlendirilecektir
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1- Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Geliþim Bölgesi

2- Bergama Allianoi Manisa Soma Menteþe Kültür ve Turizm Koruma ve Geliþim Bölgesi

3- Ýnciraltý Turizm Merkezi Balçova Kaplýcalarý Kesimi

4- Seferihisar Doðanbey Jeotermal Sahasý



ilçelerde (yukarýda sayýlan ilçelerden özellikle Tire, Ödemiþ, Kiraz, Beydað'da) tarýmsal üretim 

süreçlerinde rüzgar ve güneþ enerjisi kullanýmý teþvik edilecektir.

Ýzmir'de yoðun endüstriyel faaliyetler ve üretim süreçlerinin oluþturduðu kirlilik önemli çevresel 

tehditlerden biridir. Ýzmir'de, 2004 yýlýnda sanayide yeniden kullanýlan su miktarý tüketilen 

toplam su miktarýnýn % 10'u kadarken bu oran Türkiye genelinde % 33 olmuþtur. Ýzmir'de 

sanayide suyun yeniden kullaným oraný oldukça düþüktür. 2006 verilerine göre Ýzmir'de 

sanayide kiþi baþý elektrik tüketimi Türkiye deðerinin % 133'ü kadardýr. Sanayide enerji 

kullanýmýnýn azaltýlmasýný saðlayacak teknik ve teknolojilerin kullanýmý, Ýzmir'in enerji 

tasarrufuna katký saðlayabilecektir. Ayrýca Türkiye genelindeki toplam endüstriyel atýðýn % 6,8'i 

tehlikeli endüstriyel atýkken, Ýzmir' de bu oran % 10,2'dir. Yüksek olan miktarlardaki tehlikeli atýk 

konusunda özellikle Ýzmir'deki firmalarda bilgi eksikliði önemli rol oynamaktadýr.

Temiz üretim yaklaþýmý içinde yer edinen ve endüstriyel geliþimin çevreye olan olumsuz 

etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen çevre yönetim sistemlerinin kullaným oraný bölgede 

oldukça düþüktür. Çevre yönetim sistemi belgesi olan firma sayýsýnýn toplam firma sayýsýna 

oraný % 7'dir. 

Ýþletmelerde temiz üretim uygulamalarýnýn hayata geçirilmesi, üretimde verimliliði artýrarak 

hem çevresel hem de ekonomik fayda saðlanmasýna olanak verecektir. Çevresel etkilerin ürün 

tasarýmý, proseslere girdi saðlayan ürünlerin seçimi, üretim süreçlerinde tekniklerin ve tek-

nolojilerin kullanýmlarýný kapsayan geniþ kapsamlý, bütünsel yönetim süreçleri, küresel 

eðilimler de göz önünde bulundurulduðunda iþletmelerin rekabet edebilirliðini artýrmaya katký 

saðlayacaktýr. Öte yandan, bu konuda Avrupa Birliði (AB) mevzuatý kapsamýnda sanayide kirlilik 

SÖ5: KOBÝ'lerde Temiz Üretim Uygulamalarýnýn Artýrýlmasý
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“Üretim ve Hizmet Altyapýsýnýn Güçlendirilmesi” 
 Önceliði için Performans Göstergeleri

Gýda ürünlerinin ihracatýný artýrmaya yönelik 1 adet akreditasyon laboratuvarý faaliyete geçecektir.

Gýda iþleme alt sektörlerindeki (et iþleme, hayvansal yan ürünler, su ürünleri iþleme, süt iþleme) 
AB hijyen kurallarýna uyumlu iþletme sayýsýnýn alt sektörlerdeki toplam iþletme sayýsýna oraný 
% 14’ten % 50’ye çýkarýlacaktýr.

Mavi bayraklý marina sayýsý 0’dan 2’ye çýkarýlacaktýr. 

Mavi bayraklý plaj sayýsý 21’den 29’a çýkarýlacaktýr.

Yaðmurlama sulama sistemi sayýsý % 26 oranýnda artýrýlacaktýr.

Yýllýk örtü altý sebze meyve üretim miktarý % 21 oranýnda artýrýlacaktýr.

Ekonamik sulanabilir arazilerde sulanma oraný % 75’ten % 85’e çýkarýlacaktýr.

Damla sulama sistemi sayýsý % 95 oranýnda artýrýlacaktýr.

Sera ýsýtmada kullanýlan jeotermal kaynak potansiyelinin kullaným oraný % 3’den % 5’e çýkarýlacaktýr.



önleme ve kimyasal kullanýmlarý konusunda çeþitli direktifler bulunmaktadýr. Þu ana kadar 

uyarlanan yönetmelikler olsa da henüz ulusal mevzuatta yer almayan fakat uyum sürecinde 

sanayi kuruluþlarýnýn bir takým hazýrlýklar yapmasýný gerektiren çeþitli yönetmelikler olacaktýr. 

Ýþletmelerin bu hazýrlýk sürecinde temiz üretim uygulamalarýyla ilgili giriþimlerde bulunmasý 

önem taþýmaktadýr. 

Ýzmir'de özellikle tekstil, deri, gýda iþleme, kimya sektörleri baþta olmak üzere endüstriyel ve 

tarýmsal faaliyetlere yönelik temiz üretim ve eko-verimlilik uygulamalarýnýn ele alýnmasý 

önemlidir. Bu stratejik öncelik Plan kapsamýnda sürdürülebilir kalkýnmanýn ve bölge vizyo-

nunun saðlanmasý açýsýndan önem teþkil etmekte ve anahtar sektörlerden ileri teknolojiler ve 

geliþme eksenlerinden sürdürülebilir çevre ile bütünlük göstermektedir. Aþaðýdaki tabloda bu 

öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir.

Bu öncelik kapsamýnda iki hedef belirlenmiþtir. 

Bölgede tekstil, deri, gýda iþleme ve kimya sektörleri baþta olmak üzere sanayi iþletmeleri, sivil 

toplum ve kamu kuruluþlarý ve üniversiteler arasýnda temiz üretimin çevresel ve ekonomik 

faydalarý konusundaki farkýndalýðýn artýrýlmasý amacýyla iþbirlikleri geliþtirilecektir. Temiz üretim 

yöntemleri ve çevreye duyarlý teknolojiler konusunda bilgi düzeyinin artýrýlmasý saðlanacaktýr. 

Ayrýca temiz üretim uygulamalarýnýn sanayici için çevre mevzuatý baskýlarý ve çevre korumaya 

yönelik yüksek maliyetli yatýrýmlar olarak algýlanmasý engellenecek, hammadde ve enerji 

tüketiminin azaltýlmasý, atýk miktarýnýn azaltýlmasý ve üretim ve atýk bertaraf maliyetlerinin 

minimize edilmesi gibi konularda avantaj yaratan uygulamalar olduðu konusundaki bilinç 

artýrýlacaktýr. 

Ýþletmeler ve ilgili kurumlarýn temiz üretim stratejileri oluþturularak uygulanacak, bu yolla 

iþletmelerde üretim verimliliðinin artmasý ve hammadde kullanýmýnýn azaltýlmasý saðlanacaktýr. 

Bu yolla, ayný kalitede ürün üretilecek fakat ürün maliyetinin düþürülmesi saðlanacak ve 

iþletmeler için karlýlýðýn artýrýlmasýna katkýda bulunulacaktýr. Temiz üretimi saðlamak amacýyla 

iþletmelerde teknoloji modifikasyonlarýnýn gerçekleþtirilmesi, üretim süreçlerinde iyileþtirme-

ler yapýlmasý, proses verimliliðinin artýrýlmasý, kullanýlan hammaddelerin çevre dostu olan  

muadilleriyle deðiþtirilmesi, hammadde/ürün envanterinin kontrol edilerek kayýplarýn  azaltýl-

masý, atýk ve yan ürünlerin üretim sürecinde yeniden kullanýlmasý yollarýyla iþletmelerin çevre 

mevzuatýna uyumu ve eko-verimliliði saðlanacaktýr.

Hedef 1 (SÖ5H1): Bölgede temiz üretim ile ilgili farkýndalýk artýrýlacaktýr

Hedef 2 (SÖ5H2): Ýþletmelerin çevre mevzuatýna, çevre yönetim sistemlerine uyumu desteklenecektir

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu Kalkýnma 
Planý 
(2007-2013)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý • Çevrenin Korunmasý ve Kentsel Altyapýnýn 
   Geliþtirilmesi

Çevre ve Orman 
Bakanlýðý AB Entegre 
Çevre Uyum 
Stratejisi (UÇES)
(2007-2023)

Türkiye Sanayi 
Politikasý

Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Sektörü

Sürdürülebilir Geliþmenin Saðlanmasý

• Endüstriyel Tesislerde ve Büyük Yakma Tesislerinde 
   Mevcut En Ýyi Tekniklerin Uygulanmasýna Ýmkan 
   Verecek Çalýþmalarýn Yapýlmasý, Ýlgili Tüm Taraflarca 
   Ýþbirliði Ýçerisinde Yürütülecektir

• Sanayi Politikalarýnýn Belirlenmesinde ve Yeni Sanayi 
   Yatýrýmlarýnda Çevre Dostu Teknolojilere Öncelik 
   Saðlanacak, Yerel Ýmalatçýlar Bu Teknolojiler 
   Konusunda Bilgilendirilecek ve Teþvik Edilecektir
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Ayrýca tarýmsal iþletmelerde üretim verimliliðinin artmasý için artýk ve atýklarýn deðerlendirilmesi 

saðlanacaktýr. Özellikle biyokütle enerjisinin üretimini saðlayýcý geri kazaným uygulamalarýnýn 

artmasý saðlanacaktýr.

Bölge ekonomik çeþitlilik açýsýndan sektörel olarak geniþ bir daðýlým göstermektedir. Gerek 

coðrafi avantajlar, gerek çok sayýda üniversite bulunmasý sonucu oluþan nitelikli iþgücü, 

gerekse doðal, kültürel varlýklarýn yarattýðý potansiyel ekonomik faaliyetlerde çeþitliliði saðlayan 

unsurlardýr. Bu özelliklere sahip bir bölgede kalkýnmanýn ekonomik, sosyal ve çevresel bir 

bütünlük içinde saðlanmasý önemlidir. Bu öncelik kapsamýnda öne çýkan sektörler tarýma dayalý 

sanayi, yenilenebilir enerji ve turizm sektörleridir. Bu sektörlerde daha fazla katma deðer 

yaratan üretim ve hizmet alternatifleri seçilecektir. Aþaðýdaki tabloda bu öncelikle ilgili üst 

ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir.

SÖ6: Sektörel Bazda Verimliliðin ve Ekonomik Çeþitliliðin Saðlanmasý

“KOBÝ'lerde Temiz Üretim Uygulamalarýnýn Artýrýlmasý” 
Önceliði için Performans Göstergesi

Ýmalat sanayinde çevre yönetim sistemi belgesi olan firma sayýsýnýn toplam firma sayýsýna oraný 
% 7'den % 15'e çýkarýlacaktýr.

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlýðý 
Stratejik Planý 
(2010-2014)

Enerji Arz Güvenliði • Serbest Piyasa Koþullarýna Tam Ýþlerlik 
   Kazandýrmak ve Yatýrým Ortamýnýn Ýyileþmesini 
   Saðlamak

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu Kalkýnma 
Planý 
(2007-2013)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý

Bölgesel Geliþmenin Saðlanmasý

Beþeri Geliþme ve Sosyal 
Dayanýþmanýn Güçlendirilmesi

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý

• Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Deðerli 
   Üretim Yapýsýna Geçiþin Saðlanmasý
• Enerji ve Ulaþtýrma Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi
• Tarýmsal Yapýnýn Etkinleþtirilmesi

• Kýrsal Kesimde Kalkýnmanýn Saðlanmasý

• Kültürün Korunmasý ve Geliþtirilmesi ve Toplumsal 
   Diyaloðun Güçlendirilmesi

• Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Deðerli 
   Üretim Yapýsýna Geçiþin Saðlanmasý 

Devamý
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Bu öncelik kapsamýnda beþ hedef belirlenmiþtir.

Ýzmir'de organik tarým alanlarýnýn toplam tarým alanlarý içindeki oraný hem Türkiye, hem Ege 

Bölgesi'nin üzerindedir. Bu oran Türkiye'de % 0,54, Ege Bölgesi'nde % 1,63 iken Ýzmir'de % 

7,65'tir. TKB tarafýndan yetkilendirilen 13 organik tarým ve sertifikasyon kuruluþunun 7'si 

Ýzmir'dedir. TÜÝK verilerine göre Ýzmir'de 2007 yýlýnda 1.294 üretici tarafýndan 26.330 hektar 

alanda 19.058 ton organik ürün elde edilmiþtir. 2007 yýlýnda organik tarým faaliyetleri 

kapsamýnda üretimi yapýlan ürün sayýsý 83'tür. Ülkede organik tarým alanlarýnýn % 19,5'i ve 

organik üretim yapan çiftçilerin % 12,3'ü Ýzmir'dedir. 

Gýda güvenliðini geliþtirmek amacýyla daha yüksek pazar deðerine sahip organik tarým ve iyi 

tarým uygulamalarý çerçevesinde yapýlan üretim geliþtirilecektir. Organik tarým ve iyi tarým uygu-

lamalarýnýn geleneksel üretime göre nispeten karmaþýk bir yapýda olmasý nedeniyle yeniliðe 

daha açýk olan genç giriþimci üreticilere ve üretici örgütlerine odaklanýlacaktýr. Bunun için ilgili 

kamu kurum kuruluþlarý ve üretici örgütlerinin birlikte çalýþacaðý bir yapý oluþturulacaktýr.

Günümüzde deðiþen tüketici tercihlerinin de etkisiyle organik ürün iþleme ve pazarlama 

alanýnda talebin artmasý sanayinin üretici ile organik ürün sözleþmelerine kaymasýna neden 

olmaktadýr. Bu yüzden organik ürün yönetmeliklerinin bilinmesi, uygulanmasý ve konuyla ilgili 

iþbirliði yapýlmasý önem kazanmaktadýr. Bu baðlamda organik gýda ürünlerinin iþlenmesi ve 

pazarlanmasý konularýna destek verilecektir. Bu ürünlerden hastalýklarý önleyici ve tedavi edici 

etkileri nedeniyle saðlýða yararlý olan gýda veya gýda bileþenleri fonksiyonel gýdalar/nutrasetikler 

özellikle teþvik edilecektir.  

Hedef 1 (SÖ6H1):Tarým sektörü kapsamýnda organik tarým ve iyi tarým uygulamalarý yaygýnlaþ-

týrýlacaktýr

Hedef 2 (SÖ6H2): Gýda ve içecek sanayinde organik ve katma deðeri yüksek gýda ürünlerinin iþlen-

mesi ve pazarlanmasý desteklenecektir
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Ulusal Kýrsal Kalkýnma 
Stratejisi (2007-2013)

Ekonominin Geliþtirilmesi ve
Ýþ Ýmkanlarýnýn Artýrýlmasý

Kýrsal Çevrenin Korunmasý 
ve Geliþtirilmesi

• Tarým ve Gýda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapýya 
   Kavuþturulmasý

• Çevreci Tarým Uygulamalarýnýn Geliþtirilmesi
• Korunan Alanlarýn Yönetimi ve Geliþtirilmesi

Türkiye Sanayi 
Politikasý

Yatýrýmlarýn Teþvik Edilmesi

KOBÝ'lerin ve Giriþimciliðin Geliþtirilmesi

Sektörel Politikalar

• Yatýrýmlarýn Desteklenmesinde Daha Etkin Destek 
   Araçlarýnýn Kullanýmýna, Bürokrasinin Azaltýlmasýna, 
   Þeffaflýk, Genellik ve Tarafsýzlýðýn Saðlanmasýna 
   Önem Verilecektir

• KOBÝ'lerin Verimliliklerinin, Katma Deðer Ýçindeki 
   Paylarýnýn ve Uluslararasý Rekabet Güçlerinin 
   Artýrýlmasý

• Tekstil ve Giyim Eþyasý Sektöründe Rekabet 
   Edebilirliðin Korunmasý, Var Olan Atýl Kapasitenin 
   Kullanýlmasý ve Pazar Çeþitlendirmesi Yoluyla 
   Dünya Pazarlarýndan Daha Çok Pay Alýnmasý 
   Amacýyla, Tasarýma, Koleksiyon Tipi Üretime, 
   Tanýtým ve Pazarlama Faaliyetlerine Aðýrlýk 
   Verilecektir

Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý, Türkiye 
Turizm Stratejisi 
2023 Eylem Planý
(2007-2013)

Ulaþým ve Altyapýnýn Güçlendirilmesi • Ülkemizin Deniz Turizminde Hak Ettiði Payý Almasý



Hedef 3 (SÖ6H3): Giyim eþyasý sanayinde organik ve çevre dostu tekstil üretimi desteklenecektir

Hedef 4 (SÖ6H4): Yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelik öncelikli yatýrým alanlarý saptanacak ve 

deðerlendirilecektir

Hedef 5 (SÖ6H5): Turizmin çeþitlendirilmesine yönelik yatýrýmlar desteklenecektir

Çevre bilincinin ve saðlýklý yaþamýn giderek önem kazandýðý günümüzde hazýr giyim baþta 

olmak üzere tekstil sektöründe önemi artan bir baþka ürün grubu da ekolojik ve organik tekstil 

ürünleridir. Ekolojik tekstil veya eko tekstil elyaf halinden bitmiþ ürün olana kadar tüm üretim ve  

iþleme evrelerinde çevre gözetilerek üretilen, kullaným aþamasýnda kullanýcýya zarar vermeyen 

ve kullanýldýktan sonra ortaya çýkan atýklarý geri dönüþümlü olan tekstil demektir. Özellikle insan 

saðlýðýna zarar vermeyen ekolojik tekstil ürünleri tüketiciler tarafýndan son yýllarda daha çok 

tercih edilmektedir. Ayrýca su tüketiminin çok fazla olduðu tekstil sektöründe su kullanýmýnýn 

azaltýlmasý da önemlidir. Organik tarým potansiyeli de göz önüne alýndýðýnda bölgede ekolojik ve 

çevre dostu tekstil üretimi geliþtirilecektir. 

Tüm dünyada yenilenebilir enerji alanýnda yapýlan yatýrýmlarýn 2007-2030 yýllarý arasýnda 5,5 

trilyon dolar olacaðý öngörülmektedir. Avrupa'da ve ülkemizde yenilenebilir enerji teknolojileri 

geleceðin enerji pazarýnda çok önemli bir paya sahip olacaktýr. Yenilenebilir 

enerjide yatýrým fýrsatlarýnýn artmasý bölgenin sahip olduðu yenilenebilir 

enerji potansiyeli ile birlikte düþünüldüðünde büyük bir rekabet gücü 

yaratmaktadýr. Ýzmir'de rüzgar, jeotermal, güneþ ve biyokütle enerjisi 

yatýrýmlarý son on yýlda artýþ göstermiþtir. Yatýrýmcý ve tedarikçi firmalar 

açýsýndan sektördeki yatýrým alanlarý belirlenecek ve bu alanlarda 

uygulama aþamasýna gelinmesi saðlanacaktýr. 

Ýzmir rüzgar, jeotermal, biyokütle ve güneþ enerjileri açýsýndan yüksek 

potansiyeli ve coðrafi konumunun yarattýðý avantajlar sonucu 

yenilenebilir enerji konusunda bir merkez olma özelliðine sahiptir. 

Avrupa'da rüzgar enerjisi konusunda mekan sýkýntýsý yaþanmaya 

baþladýðý için gözler ülkemize çevrilmektedir. Selanik'ten Bodrum'a 

kadar olan Çanakkale, Balýkesir, Ýzmir, Bodrum hattýnda merkez 

konumundaki Ýzmir tedarikçi firmalar için bir merkez niteliðindedir. 

Yenilenebilir enerji konusunda çalýþan firmalar desteklenecek, yabancý 

yatýrýmcýlarýn yerli firmalar ile iþbirliði yapmasý saðlanacaktýr. Ayrýca 

varolan iþbirliklerinin devamlýlýðý ve uygulamaya dönük projeler 

üretilmesi için gerekli projeksiyonlarýn yapýlmasý amacýyla yenilenebilir 

enerji kaynaklarý envanteri oluþturulacak, veri merkezi kurulacaktýr.

Ýzmir çeþitlendirilmiþ turizm açýsýndan büyük bir potansiyele sahiptir. Bu kapsamda özellikle 

butik otellerin yaygýnlaþtýrýlmasý, kongre ve fuar turizmine olanak veren yatýrýmlarýn 

desteklenmesi, termal turizm, kültür turizmi, ekoturizm, kent turizmi ve deniz turizminin kitle 

turizmi dýþýndaki çeþitlerinin (deniz sporlarý, yat turizmi, mavi tur, kruvaziyer turizmi, vb.) geliþ-

tirilmesi bölge için önemlidir.

Ýzmir'de butik otel ile ev pansiyonculuðu yaygýnlaþtýrýlacaktýr. Ýlde orta sýnýf yerli turistlerin 

talebini karþýlayacak tesislerde yoðunlaþma görülmekteyken üst sýnýf, özellikle yabancý ve daha 

çok gelir getirecek turistlere yönelik tesisler yeterli deðildir. Ýzmir, küçük iþletmeler olmasýna 

raðmen, seçkin bir turist kitlesine hitap ederek büyük iþletmelere rakip olan, kiþiye özel hizmet 

sunan butik otel seçeneðini mevcut turizm kaynaklarýyla birleþtirecek ve turizm gelirlerini 

arttýracaktýr. Özellikle Yarýmada bölgesinde doðal yapýya zarar vermeyen butik otelcilik ve ev 

pansiyonculuðu geliþtirilecektir. Ayrýca yerel yapýyla uyumlu kamp ve karavan alanlarý -baþta bu 

alanda potansiyel taþýyan Bergama, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde-  deðerlendirilecektir. 
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Bölge ekonomik çeþitlilik 

açýsýndan sektörel 

olarak geniþ bir daðýlým 

göstermektedir. 

Gerek coðrafi avantajlar, 

gerek çok sayýda 

üniversite bulunmasý 

sonucu oluþan 

nitelikli iþgücü, gerekse 

doðal, kültürel varlýklarýn 

yarattýðý potansiyel 

ekonomik faaliyetlerde 

çeþitliliði saðlayan unsurlardýr. 



Termal alanlar merkez haline getirilip turizm 12 aya yayýlacak ve bu alanlarýn saðlýk turizminde 

kullanýmý yaygýnlaþtýrýlacaktýr. Türkiye jeotermal potansiyeli bakýmýndan dünyada yedinci, 

Avrupa'da birinci sýradadýr. Ülkemizin termal kaynak yönünden en zengin bölgesi Ege olup, 

Ýzmir de termal kaynak açýsýndan oldukça zengindir. Ýl genelinde termal sular genç tektonik 

etkinlikler sonucu oluþan Büyük Menderes grabenine baðlý faylar boyunca çýkmaktadýr. 

Balçova, Seferihisar, Çeþme-Þifne, Aliaða, Bayýndýr-Ergenli, Urla-Gülbahçe, Bergama- 

Mahmudiye-Paþaköy-Güzellik, Dikili-Madra-Nebiler, Dikili-Karadere-Çoban-Kaynarca-Bademli-

Kocaoba jeotermal sahalarýndan çok farklý sýcaklýk aralýklarýnda termal kaynak elde 

edilmektedir. Daha önce deðinildiði gibi, Ýzmir'de termal turizmin en fazla geliþtiði ilçe 

Balçova'dýr. Çeþme-Ilýca'nýn yaný sýra Seferihisar ve Urla-Gülbahçe termal kaynaklarý da termal 

turizm için deðerlendirilecektir. Dikili'de termal enerjinin kullanýmýna yönelik altyapý 

tamamlanmýþ olup yýlýn 12 ayý termal tedavi olanaðý bulunmaktadýr. Uluslararasý standartlarda 

tesis altyapýsý ve etkin bir tanýtým ile Dikili saðlýk turizminde önemli bir destinasyon olacaktýr. 

Ayrýca kongre turizmi alanýnda potansiyel taþýyan Konak, Balçova, Bornova, Gaziemir ve Çeþme 

ilçelerinde kongre turizmi geliþtirilecektir. Ulaþým elveriþliliði, doðal güzellikleri, iklim uy-

gunluðu, tarihi ve kültürel özellikleriyle Ýzmir, kongre turizminin geliþtirilmesi için potansiyele 

sahiptir. Ýzmir ili, dünya kongre turizm pazarýnda % 57'lik pay ile lider olan Avrupa bölgesine 

oldukça yakýndýr ve bu avantajýný kullanacaktýr. 

Bölgenin sahip olduðu kültürel varlýklar ve deðerler kültür turizmine kazandýrýlacak ve kültür 

turizmi geliþtirilecektir. Turizm açýsýndan Ýzmir'in en önemli kaynaklarýndan biri tarihi ve kültürel 

varlýklar ile deðerlerdir. Zengin tarihi 8.500 yýl öncesine uzanan Ýzmir'de Helen, Roma, Bizans, 

Beylikler ve Osmanlý döneminin izleri görülebilmektedir. Ýzmir yýllardýr Levanten, Rum, Ermeni 

ve Yahudi gibi farklý etnik gruplarýn bir arada hoþgörü içinde yaþadýðý bir ildir. Bu nedenle tarih 

“Sektörel Bazda Verimliliðin ve Ekonomik Çeþitliliðin Saðlanmasý” 
Önceliði için Performans Göstergeleri

Organik üretim yapan üretici sayýsý % 24 oranýnda artýrýlacaktýr.

Organik üretim yapýlan tarýmsal alan 26.330 hektardan 30.000 hektara çýkarýlacaktýr.

Ýyi Tarým Uygulamalarý kapsamýnda üretim yapan üretici sayýsý % 30 oranýnda artýrýlacaktýr.

Ýyi Tarým Uygulamalarý kapsamýnda üretim yapýlan tarýmsal alan 258 hektardan 
340 hektara çýkarýlacaktýr.

Rüzgar enerjisi kurulu gücün teorik kapasiteye oraný % 1'den % 4'e çýkarýlacaktýr.

Butik otellere geliþ sayýsý 15.040'tan 16.100'e çýkarýlacaktýr.

Butik otellerde ortalama kalýþ süresi 1,3 günden 1,9 güne çýkarýlacaktýr.

Kruvaziyer seferleriyle gelen yolcu sayýsý 321.279'dan 500.000'e çýkarýlacaktýr. 

Limanlara gelen ticari ve özel yat sayýsý 1.923'ten 2.200'e çýkarýlacaktýr.

Müze ve ören yerlerini ziyaret eden kiþi sayýsý 2.799.236'dan 3.000.000'a çýkarýlacaktýr.

Ýzmir'i ziyaret eden yabancýlarýn Türkiye'yi ziyaret edenler içindeki oraný % 3,93'ten 
% 4,93'e çýkarýlacaktýr.
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boyunca Ýzmir tapýnak, kale, kilise, cami, sinagog, han, hamam, ören yeri, agora, tarihi çarþý gibi 

pek çok kültürel ve tarihi varlýða sahip olmuþtur. 

Ýzmir ilçelerinin çoðunda öne çýkan tarihi varlýklar bulunmaktadýr. Bunlarýn kültür turizmine 

kazandýrýlmasý saðlanacaktýr. Ayrýca Ýzmir mutfaðý, Ýzmir'de uzun yýllardýr önemini koruyan þarap  

ve zeytinyaðý, Homeros ve Dario Moreno gibi Ýzmirli ünlü kiþiler de kültürel deðerler kap-

samýnda ele alýnarak öne çýkarýlacaktýr. 

Öte yandan deniz turizminin kitle turizmi dýþýndaki çeþitleri (deniz sporlarý, yat turizmi, mavi tur, 

kruvaziyer turizmi, vb.) geliþtirilecektir. Ýzmir deniz turizmi bakýmýndan sahip olduðu zenginliði 

kitle turizminden çok deniz sporlarý, yat turizmi, mavi tur gibi alternatif deniz turizmi türlerinde 

deðerlendirecektir. Yani, mevcut türlere yeni turizm çeþitleri eklenerek pazar payý arttýrýlacaktýr. 

Özellikle Çeþme, Foça, Dikili, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde, yüksek gelir düzeyine sahip 

turistlere hitap eden yat turizminin ve deniz sporlarý turizminin geliþtirilmesi saðlanacaktýr. 

Ýzmir'in merkez ve kýyý þeridindeki ilçeleri dýþýnda, özellikle doðu kesiminde kalan ilçelerinde 

tarýmýn yaygýn olmasý ekoturizm açýsýndan kaynak oluþturmaktadýr. Ödemiþ ilçesi Gölcük, 

Bozdað gibi doðal kaynaklarýnýn yaný sýra, Birgi evleri ve el iþleriyle ünlü pazarýyla turizm için 

uygun kültürel kaynaklara da sahiptir. Bu kaynaklar bütünsel bir turizm temasý altýnda 

deðerlendirilecek, Ödemiþ ve çevresi için ekoturizm anlayýþýyla desteklenmiþ bir model 

kurgulanacaktýr. Yarýmada bölgesinde özellikle Urla ilçesinde de ekoturizm ve turistlerin hem 

tatil yapýp hem tarýmsal üretime katýldýðý çiftlik turizmi geliþtirilecektir. Bergama, Selçuk, Torbalý 

ve Kemalpaþa'da da ekoturizmin geliþtirilmesi saðlanacak; el sanatlarý, yöresel mutfak ürünleri, 

yerel kýlavuzluk gibi etkinliklerin desteklenmesiyle gelirler artýrýlacaktýr. 

Bölgede kent turizmi geliþtirilecektir. Kent turizmi hem ekonomik, hem sosyal getiriler 

saðlamaktadýr. Kent yaþamýna dair müze, restoran, kafeterya gibi mekanlar, mimari unsurlar, 

anýtlar ve parklar geliþtirilecektir.

Ýzmir'in küresel rekabet gücünün artýrýlmasý ve diðer þehirlerle arasýndaki farklýlýðýnýn öne 

çýkarýlabilmesi için sahip olduðu turizm ve yatýrým olanaklarýnýn ulusal ve uluslararasý 

platformlarda tanýtýlmasý gerekmektedir.

SÖ7: Bölge Tanýtýmýnýn Saðlanmasý
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Aþaðýdaki tabloda bu öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir.

Bu öncelik kapsamýnda üç hedef belirlenmiþtir.

Bugün dünyadaki þehirler, turistler, yatýrýmcýlar, tüketiciler, küresel medya gibi kitleler tarafýndan 

daha fazla tercih edilmek için birbiriyle yarýþýrken, kentsel pazarlama bir uzmanlýk dalý haline 

gelmiþtir. Bu doðrultuda, Ýzmir'in yerel, ulusal ve uluslararasý rekabette öne çýkan bir 

destinasyon haline gelmesi için, Kentsel Pazarlama Stratejisi oluþturulacak ve uygulanacaktýr. 

Strateji hazýrlanýrken ilk adým olarak, Ýzmir'in gerek Ýzmirliler gerekse Türkiye'deki diðer illerde ve 

baþka ülkelerde yaþayanlar tarafýndan nasýl algýlandýðýný belirlemek ve Ýzmir dýþýnda bilinirliðini 

ortaya koymaya yönelik kapsamlý araþtýrmalar yapýlacaktýr.

Projeyle, Ýzmir'in doðal, kültürel, ekonomik, tarihsel ve sosyal nitelikleri bir bütün olarak ele 

alýnacak, Ýzmir'i diðer kentlerden farklý kýlan ürün-hizmet konularý, avantajlar ve yatýrým olanaklarý 

yaratýcý ve yenilikçi bir yaklaþýmla ortaya konacaktýr.

Bu sayede, Ýzmir ile ilgili yapýlacak tanýtýmlarýn bütüncül, tutarlý ve istikrarlý bir biçimde 

uygulanmasý saðlanacaktýr. Ýzmir için oluþturulacak kentsel pazarlama stratejisinin Ýzmir'deki 

ilgili tüm aktörler tarafýndan benimsenmesi, stratejinin yaþam bulmasý ve saðlýklý biçimde 

uygulanabilmesi için büyük önem taþýmaktadýr. Strateji Ýzmir halkýnýn, özel sektör, kamu sektörü 

ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin iþbirliði ve koordinasyonunda uygulanacaktýr. 

Kentsel Pazarlama Stratejisi çerçevesinde Ýzmir Yatýrým Stratejisi hazýrlanacak, belirlenmiþ 

hedef pazarlara yönelik, öncelikle anahtar sektörlerde olmak üzere yatýrým tanýtýmý yapýlacaktýr. 

Anahtar sektörlerden öncelikle yenilenebilir enerji, ileri teknolojiye dayalý sanayiler, turizm, gýda 

ve içecek imalatý ile giyim eþyasý sanayi sektörlerinde olmak üzere ulusal ve uluslararasý hedef 

Hedef 1 (SÖ7H1): Kentsel Pazarlama Stratejisi oluþturulacak ve uygulanacaktýr

Hedef 2 (SÖ7H2): Anahtar sektörlerde yatýrým tanýtýmý yapýlacaktýr

 

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu Kalkýnma 
Planý 
(2007-2013)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý • Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Deðerli 
   Üretim Yapýsýna Geçiþin Saðlanmasý 

Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý 
Termal Turizm 
Master Planý 
Eylem Planý 
(2007-2023)

Türkiye Sanayi 
Politikasý

Hedef Pazarlar

Araþtýrma ve Geliþtirme

Yatýrýmlarýn Teþvik Edilmesi

• Yerli ve Yabancý Turizm Yatýrýmcýlarýnýn Termal 
   Turizm Alanýnda Yatýrým Yapmalarýný Yönlendirmek 
   Amacýyla Bilgilendirme, Tanýtým, Atölye, vb. 
   Çalýþmalar Yapýlmasý
• Destinasyon Tanýtým Bölgesi Olarak Belirlenen 
   Ülkelerde Termal Odaklý Yurtiçi ve Yurtdýþý Tanýtým, 
   Fuar, Atölye, vb. Faaliyetler Yapýlmasý

• Markalaþma

• Yatýrýmlarýn Desteklenmesinde Daha Etkin Destek 
   Araçlarýnýn Kullanýmýna, Bürokrasinin Azaltýlmasýna, 
   Þeffaflýk, Genellik ve Tarafsýzlýðýn Saðlanmasýna 
   Önem Verilecektir
• Doðrudan Yabancý Yatýrýmlarýn, Sanayinin Üretim 
   Kapasitesine, Teknolojik Kapasitesine ve Rekabet 
   Gücüne Katký Saðlamasý Hususuna Önem 
   Verilecektir. Bu Çerçevede, Katma Deðeri ve Rekabet 
   Edebilirliði Yüksek Projeler Teþvik Edilecektir
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pazarlar araþtýrýlacak, bu pazarlara yönelik yatýrým tanýtýmý faaliyetleri gerçekleþtirilecektir. Bu 

kapsamda tanýtým turlarý, firma görüþmeleri, uluslararasý fuarlara ve sektörel etkinliklere katý-

lým, yatýrým tanýtým malzemeleri hazýrlanmasý gibi faaliyetler gerçekleþtirilecek, yatýrýmcý að-

larýyla irtibata geçilecektir.

Dünyada bugün lider konumda olan turizm destinasyonlarýnýn Ýzmir'den daha fazla rekabet 

edebilmelerinin sebebi, daha çok veya daha deðerli kaynaklara sahip olmalarý deðil, bu 

kaynaklarýn tanýtýmýný daha iyi yapmalarýdýr. Kültür ve Turizm Bakanlýðý son yýllarda önemli bir 

tanýtým ataðý yapmýþ olsa da Ýzmir yalnýzca Efes ve Bergama ile bu tanýtým kampanyalarýnda yer 

almýþtýr. Bu doðrultuda Ýzmir, “kentsel pazarlama” stratejisiyle paralel olarak ülke tanýtýmý 

kampanyalarýna daha fazla dahil olacaktýr.

Ýzmir ilinin özellikle potansiyel taþýdýðý turizm türleri olan kongre, fuar, saðlýk, deniz, kent, kültür 

turizmi ve ekoturizmde tanýtým yapýlmasý, daha fazla turist çekilmesi için son derece önemlidir. 

Özellikle kültür turizmi için zengin kaynaklara sahip olan ilçelerin bu alanda tanýtýmý yapýlacaktýr. 

Ýzmir'in zengin kaynaklara sahip olduðu bir diðer turizm türü olan deniz turizminde öne çýkan, 

Çeþme, Dikili, Foça, Karaburun, Menderes, Seferihisar ve Urla ilçelerinin tanýtýmýna aðýrlýk 

verilecektir. Ekoturizm alanýndaysa öncelikle Bergama, Ödemiþ, Selçuk, Torbalý, Urla ve 

Kemalpaþa ilçeleri tanýtýlacaktýr. Bornova ile Balçova saðlýk ve kongre turizmi merkezi olarak, 

Konak ise kent ve kongre turizmi merkezi olarak da tanýtýlacaktýr.

Yarýmada bölgesinin turizm potansiyeli, hem turistler, hem yerli halk hem de yatýrýmcýlara, yerel, 

ulusal ve uluslararasý düzeyde eþzamanlý olarak tanýtýlacaktýr. Kaynaklarý açýsýndan turizm 

potansiyeli taþýyan Karaburun, Seferihisar, Urla, Ödemiþ, Dikili ve Foça ilçelerinde tanýtým ve 

yatýrýma aðýrlýk verilerek bu ilçelerin turizm pazarýndan aldýðý pay arttýrýlacaktýr. Tarihi 

zenginliðiyle uluslararasý üne ve öneme sahip olan bir baþka ilçe olan Bergama'nýn bir turizm 

beldesi olarak tanýmlanmasý ve bu konuda bir farkýndalýk yaratýlmasý gerekmektedir. Özellikle 

yabancý turistler tarafýndan tercih edilen Menderes ve Selçuk'un, turist çektiði ülkeler dýþýnda 

diðer ülkelere de tanýtýmý yapýlarak yeni pazarlardan talep çekilecektir. 

Hâlihazýrda bir turist akýþý elde edilen pazarlarda tanýtýmlarýn etkinliði artýrýlýrken turizm 

harcamalarý yüksek olan Japonya, ABD, Ýtalya ve Ýngiltere gibi ülkelerde de Ýzmir'in tanýtýmýna 

yönelik kampanyalara aðýrlýk verilecektir. 

Uluslararasý Ýzmir Festivali, Ýzmir Avrupa Caz Festivali, Ýzmir Enternasyonal Fuarý, Uluslararasý 

Ýzmir Kýsa Film Festivali ve yýl boyunca düzenlenen diðer etkinliklerin ulusal ve uluslararasý 

tanýtýmý saðlanacaktýr. Ýzmir'in önemli bir üniversite kenti olmasý, çeþitli sanayi ve ticaret kollarýný 

barýndýrmasý kongre, fuar ve iþletme turizmi açýsýndan da bir tanýtým alaný açmaktadýr.

Hedef 3 (SÖ7H3): Kültür ve turizm olanaklarý tanýtýlarak turizmden elde edilen gelir artýrýlacaktýr

“BölgeTanýtýmýnýn Saðlanmasý” Önceliði 
için Performans Göstergeleri

Tesislerin ortalama doluluk oraný %45,65'ten %47,65'e çýkarýlacaktýr.

Tesislerde ortalama kalýþ süresi 2,3 günden 2,8 güne çýkarýlacaktýr. 

Düzenlenen fuar sayýsý 31'den 37'ye çýkarýlacaktýr. 
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(+)Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik Geliþme Ekseni GZFT Analizi 

• Türkiye genelinde sosyoekonomik geliþmiþlikte ve rekabetçilikte üçüncü büyük il olunmasý

• Ege Bölgesi GSYÝH'sinin neredeyse yarýsýnýn oluþturulmasý, kiþi baþýna düþen GSYÝH'de Türkiye'nin altýncý ili olunmasý

• Türkiye'de sanayinin yoðunlaþtýðý ikinci bölge olunmasý

• Yetiþmiþ insan kaynaðýnýn bulunmasý

• Zengin doðal, tarihi ve kültürel kaynaklarýn bulunmasý

• OSB ve KSS'lerin sayý ve alan bakýmýndan büyük olmasý

• ESBAÞ ve ÝDESBAÞ'ýn var olmasý

• Havacýlýk, biliþim ve organik tarým gibi sektörlerde kümelenme çalýþmalarý bulunmasý

• Bilim ve teknoloji altyapýsýna ve beþeri sermayeye sahip olunmasý, ÝYTE ve Ýzmir Teknoloji Geliþtirme Bölgesi'nin 

   mevcut olmasý

• Ýleri teknolojiye dayalý sektörlerin (özellikle biliþim, týbbi aletler ve endüstri makinelerinin) yoðunlaþmýþ ve yýldýz 

   sektör olmasý

• Tarýmsal üretimin ülke geneline göre daha çeþitli ve yüksek teknolojiyle yapýlýyor olmasý

• Gýda ve içecek imalatý, giyim eþyasý ve deri ürünleri imalatý gibi tarýma dayalý sanayilerin yoðunlaþmýþ ve yýldýz 

   sektör olmasý

• Ülkedeki toplam süs bitkisi üretiminin büyük kýsmýnýn karþýlanmasý

• Et, süt ve su ürünlerinde çeþitliliðin bulunmasý

• Organik tarýmda yüksek kapasite, deneyim ve ürün çeþitliliðine sahip olunmasý

• Seracýlýðýn, örtü altý ve süs bitkisi yetiþtiriciliðin geliþmiþ olmasý

• Türkiye'nin ilk ve en geliþmiþ tarým ürünleri borsasýnýn bulunmasý

• Tarýma yönelik eðitim ve araþtýrma alanýnda kurumsal kapasite olmasý

• Rüzgar enerjisi açýsýndan ülke potansiyelinin büyük bölümüne sahip olunmasý ve bunun yatýrým potansiyeli yaratmasý

• Jeotermal enerjide dünyada beþinci sýrada olan ülkemizin toplam potansiyeli içinde büyük paya sahip olunmasý

• Otel ve lokanta hizmetleri sektörünün geliþme hýzýnýn yüksek olmasý

• Ulaþým olanaklarýnýn çeþitlilik arz etmesi 

• Sanayi bölgelerine demiryolu ile taþýma imkaný bulunmasý 

• Lojistik sektörünün geliþme potansiyeli olmasý

• Depolama, elleçleme ve daðýtým faaliyetlerinin giderek yaygýnlaþmasý 

• Turizme ve ticarete hizmet eden limanlarýn bulunmasý

• Ýzmir Limaný'nýn Türkiye'nin en önemli ihracat limanlarýndan biri olmasý

• Turizm potansiyelini ve sýnýr ötesi ticareti güçlendirmesi bakýmýndan Çeþme-Sakýz Adasý, Çeþme-Ýtalya feribot seferlerinin 

   var olmasý

GÜÇLÜ YÖNLER

•Avrupa pazarýna coðrafi açýdan yakýn olunmasý

•Türkiye'de ve dünyada organik ürünlere ilginin artmasý, bu ilginin organik üretime yapýlan desteklere ve hukuki metinlere 

  de yansýmasý

•Yenilenebilir enerji sektörünün ulusal ve uluslararasý alanda öncelik kazanmasý

•Termal turizm bölgeleri ve merkezlerinde turizm amaçlý düzenlemelerin yapýlmýþ olmasý

•Tarým, sanayi ve turizm bölgelerini birbirine baðlayan bir geçiþ noktasý olunmasý

•Kruvaziyer turizmin giderek artmasý

•Çandarlý'da, Akdeniz'in en büyük limaný olacak yeni bir konteynýr limaný projesi bulunmasý

FIRSATLAR
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• Ýhracat payýnýn düþme eðiliminde olmasý, son 5 yýldýr dýþ ticaret açýðý verilmesi

• Ekonomideki gücün daðýlmasýna ve uzmanlaþma eksikliðine neden olan çok sektörlü bir yapýya sahip olunmasý

• Son 10 yýlda Ýzmir'e yönelik kamu yatýrýmlarýnda azalma olmasý

• OSB'lerin birçoðunun henüz tam olarak kullanýlmýyor olmasý; OSB ve serbest bölgelerde enerji, ulaþým ve iletiþim 

   konularýnda altyapý eksikliklerinin bulunmasý

• Ar-Ge hibe desteklerinden yeterince faydalanýlmamasý

• KOBÝ'lerde kurumsallaþmanýn eksik olmasý

• Tarým arazilerinin küçük ve çok parçalý olmasý, tarýmda ortalama iþletme büyüklüðünün ülke ortalamasýnýn altýnda olmasý,

   tarýmsal yapýda örgütlü hareket etme kültürünün yeterince geliþmemiþ olmasý, yeterli sermaye ve bilginin olmamasý

• Modern sulama, ilaçlama, gübreleme vb. tekniklerin yeterince kullanýlmamasý

• Yaþ meyve ve sebze pazarlama zincirinde soðuk depolama ve nakliye yetersizliði

• Tarýmsal ürünlerin iþlenmesinde kalite, ölçüm, hijyen ve gýda güvenliði uygulamalarýnýn yetersiz olmasý

• Su ürünlerinde aþýrý avlanma yapýlmasý, örgütlenme ve denetim yetersizliði 

• Kýrsal kesimde geçim kaynaklarýnýn yetersiz ve iþsizlik oranýnýn yüksek olmasý

• Orman ve mera olarak deðerlendirilmesi gereken alanlarýn tarým arazisi, yapýlaþma, turizm, maden ve taþ ocaklarý gibi 

   ekonomik faaliyetler amaçlý kullanýlmasý

• Tarým-sanayi entegrasyonunun yetersiz olmasý

• Endüstriyel faaliyetlerden dolayý bazý ilçelerde tarým alanlarýnýn yok olma tehlikesi bulunmasý

• Deniz-kum-güneþ temelli kitle turizmi sonucunda talebin 12 aya yayýlamamasý

• Turistlerin ortalama kalýþ süresinin ve konaklama tesislerinin doluluk oranýnýn düþük olmasý

• Ýzmir'in turizm ve yatýrým açýsýndan yeterince tanýtýlmamasý

• Kongre ve fuar turizmi altyapýsýnýn yetersiz olmasý

• Enerjide dýþa baðýmlý olunmasý

• Sanayi ve tarým istihdamý yoðunlaþmasýnda düþüþ yaþanmasý

• Ýzmir Limaný'nýn artan talebi karþýlayacak altyapý ve kapasiteye sahip olmamasý, gemilerin bekleme sürelerinin artmasý

• Lojistik sektöründe Ýzmir kökenli firmalarýn küçük ölçekli olmasý

ZAYIF YÖNLER

•Küresel finansal krizin Türkiye ve Ýzmir'i olumsuz etkilemesi

•OSB ve serbest bölgelere iliþkin mevzuatýn çok sýk deðiþmesi, bu durumun yatýrýmcýlarda güvensizlik yaratmasý

•Küresel olarak enerji sýkýntýsýnýn yaþanmaya baþlanmasý ve enerji fiyatlarýnýn artma eðiliminde olmasý

•Türkiye'nin AB'ye üye olmasý durumunda tarým sektöründe geçimlik iþletmelerin tamamý ile yarý geçimlik iþletmelerin 

  önemli bir kýsmýnýn üretimden çekileceðine dair bir öngörü bulunmasý 

•AB’nin finanse ettiði Katýlým Öncesi Yardým Aracý Kýrsal Kalkýnma Bileþeni (IPARD) kapsamýnda Ýzmir’in yer almamasý

•Denizlerin kirlenmesinin su ürünleri için risk oluþturmasý

•Turizm politikalarýnda destek ve teþviklerin Antalya ve Güney Ege'de yoðunlaþmasý

•Yenilenebilir enerji alanýnda gereken teknolojide dýþa baðýmlý olunmasý, yatýrým maliyetlerinin yüksek olmasý

•Ulusal ölçekte sunulan teþvik ve desteklerden yeterince faydalanýlamamasý

TEHDÝTLER
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Ýstihdam olanaklarýnýn geniþletilmesi ve istihdam koþullarýnýn 

iyileþtirilmesi, gelir daðýlýmýný düzelterek yoksulluðu azaltmakta, 

sosyal içermeyi güçlendirmekte ve sosyal bütünleþme ve 

kalkýnmayý desteklemektedir. Ayrýca bölgesel rekabet edebilirliði, 

üretimde verimlilik ve kapasite artýþýný ve yenilikçiliði geliþtirerek 

ekonomik kalkýnmayý da desteklemektedir. Dokuzuncu Kalkýnma 

Planý istihdamýn artýrýlmasýný ulusal ölçekte beþ ekonomik ve sosyal 

geliþme ekseninden biri olarak tanýmlamýþtýr.

Ýþgücü piyasasýnda gençler, kadýnlar, engelliler gibi çeþitli 

toplumsal kesimler istihdam olanak ve koþullarý bakýmýndan 

dezavantajlý konumdadýr. Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda “iþgücü 

piyasasýnda zorluklarla karþýlaþan kadýnlar, gençler, uzun süreli 

iþsizler, engelliler ve eski hükümlüler için fýrsat eþitliði saðlanacaðý” 

ulusal ölçekte bir hedef olarak tanýmlanmýþ, bu kesimlerin istihdam 

olanak ve koþullarýný iyileþtirmeye yönelik spesifik öncelik ve 

hedefler tanýmlanmýþtýr. 

Ýstihdam ve sosyal bütünleþmenin güçlendirilmesi bakýmýndan 

günümüz kalkýnma politikalarýnýn odaðýnda eðitim ve saðlýk vardýr. 

Eylül 2000'de BM Milenyum Zirvesi'nde aralarýnda Türkiye'nin de 

bulunduðu 191 ülke tarafýndan kabul edilen Milenyum Kalkýnma 

Hedefleri, 2015'te varýlmasý amaçlanan sekiz temel hedefi 

içermektedir. Bu sekiz hedeften biri doðrudan eðitimle (herkes için 

evrensel ilköðretim saðlamak), üçü doðrudan saðlýkla (çocuk 

ölümlerini azaltmak; anne saðlýðýný iyileþtirmek; HIV, sýtma gibi 

bulaþýcý hastalýklarla mücadele) ilgiliyken kalan hedefler de dolaylý 

olarak eðitim ve saðlýkla ilgilidir. 

Uluslararasý hedeflere uyumlu olarak hazýrlanan Dokuzuncu Kal-

kýnma Planý, “Beþeri Sermaye ve Sosyal Dayanýþmanýn Güçlen-

dirilmesi” adlý sosyal geliþme ekseni altýnda ulusal ölçekte “eðitim 

sisteminin geliþtirilmesi” ve “saðlýk sisteminin etkinleþtirilmesi” ön-

celiklerini tanýmlamýþ, eðitim ve saðlýk hizmetlerinin eriþim ve nite-

lik bakýmýndan iyileþtirilmesine yönelik hedefler ortaya koymuþtur. 

Sosyal bütünleþmenin saðlanmasý için istihdam olanak ve koþullarý 

ile eðitim ve saðlýk gibi temel hizmetlerin ötesinde baþta dezavan-

tajlý gruplar olmak üzere toplumun geneline yönelik sosyal hizmet 

politikalarýnýn da eriþim ve nitelik bakýmýndan iyileþtirilerek sosyal 

içermenin güçlendirilmesi gerekmektedir. Dokuzuncu Kalkýnma 

Planý'ndaki beþ ekonomik ve sosyal geliþme ekseninden biri olan 

“Beþeri Sermaye ve Sosyal Dayanýþmanýn Güçlendirilmesi” altýnda 

ulusal ölçekte sosyal içerme ve bütünleþmeyi güçlendirmeye 

yönelik öncelik ve hedefler tanýmlamýþtýr. 
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Günümüzde sosyal içermeye yönelik hizmetlerde yenilikçi, alternatif yöntemlerle ekonomik, 

sosyal ve kültürel fýrsatlara eriþimde dezavantajlý konumda olan kadýnlar, genç iþsizler, göç 

edenler, engelliler, yaþlýlar ve yoksullar gibi kesimlerin edilgen bir hizmet alýcý konumdan çýkma-

larý hedeflenmektedir. Böylelikle, bu kesimleri oluþturan bireylerin kendi yaþam alanlarýnda 

üretken potansiyellerini kullanarak toplumun etkin üyeleri olmalarý amaçlanmaktadýr. 

Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme ekseninin temel amacý; 

 Bu baðlamda, stratejik geliþme ekseni kapsamýnda üç öncelik belirlenmiþtir.

Sosyal kalkýnma açýsýndan istihdamýn ve iþgücü verimliliðinin artýrýlmasý, gelir daðýlýmýný 

iyileþtirip yoksulluðu azaltarak sosyal bütünleþmeyi güçlendirirken, ekonomik kalkýnma 

açýsýndan da bölgesel rekabet edebilirliði ve üretimde verimlilik artýþýný saðlamak için önemlidir. 

Aþaðýdaki tabloda bu öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir. 

istihdam olanak ve koþullarýný ve baþta 

eðitim, saðlýk olmak üzere sosyal içermeye yönelik hizmetleri geliþtirerek sosyal bütünleþmeyi 

güçlendirmektir.

SÖ8: Ýstihdamýn ve Ýþgücü Verimliliðinin Artýrýlmasý

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu 
Kalkýnma Planý 
(2007-2013)

Ýstihdamýn Artýrýlmasý

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý

• Eðitimin Ýþgücü Talebine Duyarlýlýðýnýn Artýrýlmasý
• Ýþgücü Piyasasýnýn Geliþtirilmesi
• Aktif Ýþgücü Politikalarýnýn Geliþtirilmesi

• Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Deðerli 
   Üretim Yapýsýna Geçiþin Saðlanmasý 

Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý, 
Türkiye Turizm 
Stratejisi 
2023 Eylem Planý 
(2007-2013)

Eðitim

Turizmin Çeþitlendirilmesi

• Akademik Eðitim ve Turizm Sektörüne Nitelikli 
   Eleman Yetiþtirecek Mesleki Eðitimin Bir Arada 
   Geliþtirilmesi
• Tanýtým ve Pazarlama Faaliyetlerinde Alternatif 
   Stratejilerin Belirlenmesi
• Turizmin Ýstediði Nitelikte Ýþgücü Yetiþtirilmesinde 
   Özel Sektörün Katýlýmý
• Yaygýn ve Örgün Eðitimde Ýçeriðin Güncellenmesi

• Deniz Turizmi

Türkiye Sanayi 
Politikasý

Ulaþtýrma Ana Planý 
Stratejisi

Ulusal Kýrsal Kalkýnma 
Stratejisi 
(2007-2013)

KOBÝ Stratejisi ve 
Eylem Planý 
(2007-2009)

Ýþgücünün Geliþtirilmesi

Lojistik

Ýnsan Kaynaklarýnýn, Örgütlenme ,
Düzeyinin ve Yerel Kalkýnma 
Kapasitesinin Geliþtirilmesi

Giriþimciliðin Geliþtirilmesi

• Uluslararasý Rekabet Gücünü Artýrmak için 
   Ýþgücünün Niteliði Artýrýlacak ve Eðitim Faaliyetleri 
   Teknolojideki Geliþmeler Doðrultusunda 
   Geliþtirilecektir 
• Mesleki ve Teknik Örgün ve Yaygýn Eðitim ile 
   Ekonominin Ýnsan Gücü Ýhtiyacý Arasýndaki Uyumun 
   Geliþtirilmesine Önem Verilecektir 

• Sektördeki Ýnsan Kaynaklarýnýn Bilgi, Beceri 
   ve Yetkinliklerinin Artýrýlmasý

• Yoksullukla Mücadele ve Dezavantajlý Gruplarýn 
   Ýstihdam Edilebilirliðinin Artýrýlmasý 

• Giriþimci Adaylarýna Yönelik Ýþ Kurma Eðitim ve 
   Danýþmanlýk Hizmetlerinin Yaygýnlaþtýrýlmasý 
   ve Özel Hedef Gruplarý ile Dezavantajlý Gruplar 
   için Ýþ Kurmaya Yönelik Eðitim ve Danýþmanlýk 
   Programlarýnýn Geliþtirilmesi
• Ýþini Yeni Kurmuþ Giriþimcilerin Ýþ Geliþtirmeye 
   Yönelik Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Artýrýlmasý
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Bu doðrultuda, Plan kapsamýnda istihdamýn ve iþgücü verimliliðinin artýrýlmasý önceliði altýnda 

dört hedef tanýmlamýþtýr.

Ýþgücü stratejisi, iþgücünün beceri ve yetkinliðini geliþtirerek istihdam edilebilirliðin artýrýlmasý, 

mesleki eðitim, mesleki danýþmanlýk ve rehberlik hizmetlerinin sunulmasý, baþta gençler, 

kadýnlar, engelliler olmak üzere, özellikle dezavantajlý gruplarýn iþgücü piyasasýna entegrasyonu 

gibi çeþitli baþlýklarý içermektedir. Tüm bu baþlýklarda sürdürülecek çalýþmalarýn bölgesel 

kalkýnmaya destek olabilmesi için, baþta kamu kurumlarý olmak üzere, istihdam konusunda 

hizmet sunan kurumlarýn çalýþmalarýnýn bölgesel bir stratejiyle uyumlaþtýrýlmasý, bölgesel 

düzeyde odaklanmanýn ve eþgüdümün saðlanmasý gerekmektedir. 

Bu kapsamda, Bölgesel Ýþgücü Stratejisi oluþturulacaktýr. Bu strateji mesleki eðitimi bölgesel 

ekonominin ihtiyaç duyduðu iþgücü talebiyle uyumlu hale getirecek Bölgesel Ýþgücü Ýhtiyaç 

Analizi baþta olmak üzere, mesleki eðitim, rehberlik ve danýþmanlýk, dezavantajlý gruplarýn iþgücü 

piyasasýna entegrasyonu, yükselen ve mevcut sektörlerin istihdam potansiyeli gibi baþlýklarý 

içerecek, bu konularda hizmet sunan tüm kurumlarýn çalýþmalarýna yön verip bölgesel eþgüdümü 

saðlayacak bölgesel stratejiyi belirleyen bir yapýda olacaktýr.

Ýþletmelerin rekabet edebilmesinin en önemli unsurlardan biri bölgesel iþgücü ihtiyacýna yönelik 

ara eleman yetiþtirilmesidir. Bunun için mesleki ve teknik eðitim veren kurum/kuruluþlar ile 

sanayi arasýndaki iþbirliði ve koordinasyonunun geliþtirilmesi, kurum içi yetenek/beceri geliþ-

tirme faaliyetleri konusunda özel sektörün özendirilmesi önem taþýmaktadýr. Bu kapsamda iþlet-

melerde kurum içi eðitimlerle mevcut ara elemanlarýn 

mesleki bilgi ve beceri düzeyini geliþtirmesi destekle-

necektir. Bu hedef çerçevesinde ele alýnmasý gereken 

öncelikli sektörler, turizm, tarým, giyim eþyasý ve lojistik 

sektörleridir. 

Turizm eðitiminde mesleki belgelendirme sistemine 

geçilecek ve çeþitlendirilmiþ turizm alanlarýnda beliren 

alt dallarda uzmanlaþmaya yönelik eðitimler verilecektir. 

Konaklama tesislerinin yaný sýra müzeler ve ören yerle-

rinde ara elemanlarýn istihdam edilmesi desteklene-

cektir. 

Tarým sektöründe iþgücünün üretimle ilgili bilgi ve be-

cerilerinin artýrýlmasý saðlanacaktýr. Bu kapsamda, iþletme 

sahipleri ve tarýmsal iþgücünün bakým, budama, ilaçlama, hastalýk ve zararlýlarla mücadele gibi 

konularda bilgi ve becerileri artýrýlacaktýr. Bu doðrultuda kamu ve üretici örgütlerinin birlikte 

çalýþmasý saðlanacaktýr.

Türkiye'de olduðu gibi Ýzmir'de de tekstil ve hazýr giyim sektörlerinde gerek üretim gerekse de 

tasarým konularýnda eðitim veren çok sayýda meslek lisesi, meslek yüksekokulu, tekstil 

mühendisliði bölümü bulunmaktadýr. Ýzmir'deki meslek liselerinde 84 ayrý alanda giyim ve tekstil 

üretimi teknolojileri konusunda eðitim verilmektedir. Meslek liselerine ek olarak mesleki eðitim 

merkezlerinde de 15 ayrý alanda eðitim verilmektedir. Ancak eðitim kurumlarý ve sanayi arasýnda 

iþbirliðinin yeterince geliþmemiþ olmasý nedeniyle pek çok eðitim, sanayiciler tarafýndan 

yetersiz bulunmaktadýr. Bu kapsamda moda tasarýmý konusunda yetenekli, yenilikçi tasarým-

larýyla bölgenin moda ve tasarým merkezi olmasýna katký sunacak moda tasarýmcýlarý, modist, 

stilist, kalýpçý vb. ara elemanlarýn yetiþtirilmesi desteklenecektir.

Hedef 1 (SÖ8H1): Bölgesel Ýþgücü Stratejisi oluþturulacak ve uygulanacaktýr

Hedef 2 (SÖ8H2): Anahtar sektörler baþta olmak üzere iþgücü piyasasýnýn ara eleman ihtiyaçlarý 

gözetilerek mesleki eðitim geliþtirilecektir

Hedefle Ýlgili Anahtar Sektörler

Turizm

Tarým

Giyim Eþyasý Sanayi

Lojistik
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Lojistik sektöründeyse, ara eleman ihtiyacýný karþýlamak üzere, sektörle iþbirliði halinde bir 

Lojistik Meslek Lisesi açýlmasý gereklidir. Bunun yaný sýra sektörde bulunan kurumsal firmalarýn, 

lojistik eðitimi almýþ öðrenci ve kursiyerlere staj ve iþ imkaný saðlamalarý önem taþýmaktadýr. 

Kýsa vadede ara eleman ihtiyacýnýn karþýlanabilmesi amacýyla sertifika verebilecek lojistik 

kurslarýnýn açýlmasý saðlanacak ve mevcut personele detaylý hizmet içi eðitimler verilecektir.

Nitelikli insan kaynaðý, iþletmelerde etkin yönetim, üretkenlik ve verimlilik artýþý üzerinden 

rekabet avantajý yaratmada kilit faktördür. Özellikle bilgi ve teknoloji kullanýmýnýn yoðun olduðu 

uygulamalý bilimlerde yeni yeteneklerin yetiþmesi, hem Türkiye hem de Ýzmir için önceliklidir. 

Bu kapsamda yurtdýþýndan Ýzmir'e tersine beyin göçü desteklenecek, yurtdýþýnda yaþayan Türk 

beyin gücüyle ortak projeler geliþtirilecektir. 

Bu hedef kapsamýnda ele alýnmasý 

gereken öncelikli sektörler ileri tekno-

lojiye dayalý sanayiler, yenilenebilir enerji 

ve giyim eþyasý imalatý sektörleridir. 

Ýleri teknolojiye dayalý sanayiler sektö-

ründe nitelikli eleman ihtiyacýnýn kar-

þýlanmasý için üniversitelerde ilgili 

bölümlerin etkinleþtirilmesi saðlanacaktýr. 

Sektörün nitelikli eleman ihtiyacýný 

karþýlamak üzere, üniversitelerin ileri 

teknolojiye yönelik bölümleri, Ar-Ge altyapýsý 

ve insan kaynaðý bakýmýndan güçlendirilecektir. Özellikle bu sektör altýnda yer alan biliþim, 

endüstriyel makine imalatý,  týbbi, hassas ve optik aletler sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli 

elemanlar yetiþtirilecek ve Ýzmir'deki diðer sektörlerin ihtiyacý olan ileri teknoloji alanlarýnda 

(bilgi ve iletiþim teknolojileri, biyoteknoloji ve gen teknolojileri, malzeme teknolojileri, 

nanoteknoloji, tasarým teknolojileri, mekatronik, enerji ve çevre teknolojileri) nitelikli iþgücü 

geliþtirilecektir.

Nitelikli iþgücü ihtiyacý geliþmekte olan yenilenebilir enerji sektöründe de artmaktadýr. 

Ýzmir'deki yedi üniversiteden dördünde elektrik elektronik mühendisliði ve makine mühendisliði 

bölümleri bulunurken Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Ýzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü'nde yenilenebilir enerjiyle ilgili araþtýrma merkezi ve enstitü birimleri bulunmaktadýr. 

Öte yandan, ilgili bölüm ve birimlerde sektörün ihtiyacýný karþýlayacak nitelikte iþgücünün 

yaratýlmasý ve bu konudaki eðitim programlarýnýn bölgenin ihtiyacýna göre aktif olarak 

þekillendirilmesi önem taþýmaktadýr. Bu doðrultuda üniversitelerde sektörün ihtiyacý 

olanuzmanlaþmýþ insan kaynaðý oluþturulmasýna yönelik eðitim programlarý hazýrlanacaktýr. 

Üniversitelerde lisans, lisansüstü ve doktora programlarý çerçevesinde yenilenebilir enerji 

teknolojileri konusunda Ar-Ge çalýþmalarý ve bunlara iliþkin programlar (enerji sistemleri 

mühendisliði gibi) artýrýlacaktýr. Yenilenebilir enerji konusundaki mühendislik uygulamalarý, 

projeler, teknik servis ve eðitim konularýnda nitelikli iþgücü artýrýlacaktýr.  

Giyim eþyasý imalatý sektöründe ürün çeþitliliði, müþteri ihtiyaç ve beklentilerinin artmasý 

sonucu, yeni pazarlama teknik ve stratejileri gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadýr. 

Uluslararasý rekabetin giderek zorlaþtýðý bu sektörde rekabet gücü elde etmek için doðru 

pazarlama stratejileri geliþtirmek, moda, teknoloji ve tüketici tercihlerindeki geliþmelere paralel 

olarak pazarlama stratejilerini güncelleyip yenilemek önemlidir. Bu kapsamda sektördeki 

firmalarýn tüketici ihtiyaç ve beklentilerini doðru þekilde anlayarak buna uygun hareket etmesini 

ve rekabet gücü elde etmesini saðlayacak, dünya modasý ve pazarlarýný çok iyi bilip yakýndan 

takip eden elemanlar yetiþtirilecektir. 

Hedef 3 (SÖ8H3): Anahtar sektörler baþta olmak üzere nitelikli insan kaynaðý geliþtirilecektir

Hedefle Ýlgili Anahtar Sektörler

Ýleri Teknolojiye Dayalý Sanayiler

Yenilenebilir Enerji

Giyim Eþyasý Sanayi
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Hedef 4 (SÖ8H4): Dezavantajlý gruplarýn iþgücüne katýlýmý artýrýlacaktýr

Genç iþsizliðin genel iþsizlikten farklý olarak kendine özgü yanlarý vardýr. Çoðu durumda iþgücü 

piyasasýna ilk kez girecek olan gençler daha iyi ve güncel bir eðitim düzeyine sahip olsalar bile 

daha az iþ deneyimine sahiptirler. Bu nedenle, genç iþsizliðin uzun süreli iþsizliðe dönüþme riski 

yüksektir. Üstelik toplumun en dinamik grubu olan gençlerin iþsiz olmasý sosyal bütünleþmeyi 

de zedelemektedir. Uluslararasý Çalýþma Örgütü'nün (ILO) küresel istihdam eðilimlerini analiz 

ettiði 2005 tarihli bir çalýþmasýnda genç iþsizlik, önümüzdeki süreçte küresel çapta istihdam 

açýsýndan yaþanacak altý temel sorun alanýndan biri olarak tanýmlanmýþ, hükümetler, 

uluslararasý kuruluþlar ve sivil toplum kuruluþlarý (STK'lar) konuyla ilgili çalýþmaya davet 

edilmiþtir. 

Genç iþsizlik, ülkemizde de giderek derinleþen bir sorundur. Ýzmir gibi kentsel nüfusun çok 

yoðun olduðu bölgelerde genç iþsizliðin sosyal bütünleþmeyi zedeleme riski daha da 

artmaktadýr. Bu tabloya 2008 ADNKS verilerine göre Ýzmir nüfusunun yaklaþýk % 46'sýnýn 30 yaþ 

altýnda olduðu eklendiðinde, Ýzmir'de genç iþsizlik sorunu bir kat daha önem kazanmaktadýr. Bu 

yüzden, genç iþsizlerin mesleki bilgi ve beceri düzeyini artýrarak istihdam edilebilirliðini artýracak 

ve Ýzmir'de genç iþsizliði azaltacak mesleki eðitim programlarý desteklenecektir. Yine genç 

iþsizliði azaltmak için genç giriþimcilere yönelik eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri 

desteklenecektir. 

Kadýnlarýn istihdam piyasasýndaki konumuna baktýðýmýzda ulusal düzeyde önemli 

iyileþtirmelere ihtiyaç duyulduðu görülmektedir. Bu anlamda Ýzmir'deki tablo da ülke geneliyle 

benzerlik göstermektedir. Her ne kadar ücretli çalýþan kadýnlarýn toplam istihdamdaki payý 

Ýzmir'de Türkiye ortalamasýndan yüksek olsa da (2008 verilerine göre sýrasýyla % 21,4 ve % 14) 

ilde üç ana sektördeki toplam istihdamýn % 73,19'u erkek, % 26,81'i kadýn istihdamýdýr. 

Bu durumun nedenlerine bakýldýðýnda, öncelikle kadýnlarýn genel olarak eðitime ve mesleki 

eðitime eriþiminin düþük olmasý, istihdam piyasasýnda kadýnlara yönelik olanaklarýn yeterince 

geliþkin olmamasý, özellikle kýrsal kesimde ve kente göç eden kesimde kadýnlarýn iþgücüne 

katýlým konusundaki sosyokültürel engeller, vb. sayýlabilir. Bu kapsamda, kadýnlarýn mesleki bilgi 

ve beceri düzeyini artýrmaya yönelik mesleki eðitim programlarý desteklenecektir. Yine kadýn 

giriþimcilere yönelik eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri desteklenecektir. 

“Ýstihdamýn ve Ýþgücü Verimliliðinin Artýrýlmasý” Önceliði 
için Performans Göstergeleri

Mesleki ve teknik ortaöðretimde derslik baþýna düþen öðrenci sayýsý 35'ten 30'a indirilecektir. 

Yaygýn eðitim kapsamýnda Ýl MEM tarafýndan verilen mesleki, teknik kurslara katýlan kursiyer 
sayýsý 65.770'ten 75.000'e çýkarýlacaktýr. 

Yaygýn eðitim kapsamýnda Ýl MEM tarafýndan engellilere yönelik kurslara katýlan engelli kursiyer 
sayýsý 1.685'ten 5.000'e çýkarýlacaktýr. 

Ýþsizlik oraný % 11,8'den % 11'e indirilecektir. 

Tarým dýþý iþsizlik oraný % 12,4'ten % 12'ye indirilecektir. 

Kadýn nüfusun iþgücüne katýlým oraný % 24,5'ten % 28'e çýkarýlacaktýr. 

Ücretli kadýn çalýþanlarýn toplam istihdama oraný % 21,4'ten % 25'e çýkarýlacaktýr. 
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Ýstihdam açýsýndan engellilerde oldukça dezavantajlý bir konumdadýr. Örgün ve mesleki eðitime 

eriþimi ülke çapýnda oldukça sýnýrlý olan engellilerin yarýsýndan fazlasý, ilköðretimden ileri eðitim 

düzeylerine devam etmezken, iþgücüne katýlýmlarý da düþüktür. Oysa engelliler de týpký diðer 

dezavantajlý gruplar gibi iþgücü ve verimlilik bakýmýndan önemli bir potansiyele sahiptir. Üstelik 

engellilerin ve diðer dezavantajlý gruplarýn iþgücü piyasalarýndan dýþlanmasý sosyal 

bütünleþmeyi de zedelemektedir. Bu baðlamda, engellilerin mesleki bilgi ve beceri düzeyleri 

geliþtirilerek, istihdam piyasasýnda nitelikleri yükseltilecektir. Yine engelli giriþimcilere yönelik 

eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri desteklenecektir. 

Genç iþsizler, kadýnlar, engelliler, eski hükümlüler gibi istihdam piyasasýnda dezavantajlý olan 

gruplar mesleki bilgi ve becerileri düzeyiyle giriþimcilik konularýnda desteklenirken, öte yandan 

bu gruplara yönelik istihdam olanaklarý da artýrýlacaktýr. Bu kapsamda söz konusu kesimlere 

yönelik uygun meslek türlerinin ortaya çýkarýlmasý saðlanacaktýr. Yine tüm bu kesimlere yönelik 

iþ arama ve bulma hizmetleri geliþtirilecek ve dezavantajlý gruplara yönelik yeni oluþturulan 

yasal avantajlar konusunda bilgi ve farkýndalýk düzeyi artýrýlacaktýr. Ayný þekilde, bölgede 

istihdam yaratacak fonlara yönelik proje geliþtirme ve yönetim kapasitesi artýrýlacaktýr.

Ýzmir'in dinamik sosyal yapýsý içerisinde sosyal bütünleþmeyi güçlendirmek amacýyla Plan kap-

samýnda eðitim ve saðlýk hizmetlerinin iyileþtirilmesi öncelik olarak tanýmlanmýþtýr.Aþaðýdaki 

tabloda bu öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir.

SÖ9: Eðitim ve Saðlýk Hizmetlerinin Ýyileþtirilmesi

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu Kalkýnma 
Planý 
(2007-2013)

Beþeri Geliþme ve Sosyal 
Dayanýþmanýn Güçlendirilmesi

• Eðitim Sisteminin Geliþtirilmesi
• Saðlýk Sisteminin Etkinleþtirilmesi

Türkiye'de 
Yaþlýlarýn Durumu ve 
Yaþlanma 
Ulusal Eylem Planý 

Ulusal Kýrsal Kalkýnma 
Stratejisi 
(2007-2013)

Ýþ ve Yaþlanan Ýþgücü

Kýrsal Kesimde Kalkýnma, 
Göç ve Kentleþme

Bilgiye Eriþim, Eðitim ve Öðretim

Ýnsan Kaynaklarýnýn, Örgütlenme 
Düzeyinin ve Yerel Kalkýnma 
Kapasitesinin Geliþtirilmesi

• Çalýþmak Ýsteyen Bütün Yaþlýlar için Ýstihdam 
   Olanaklarý

• Kýrsal Kesimde Yaþam Koþullarýnýn ve Altyapýnýn 
   Ýyileþtirilmesi
• Yaþlýlarýn Kýrsal Kesimde Toplum Tarafýndan 
   Dýþlanmasýnýn Engellenmesi

• Öðrenim, Eðitim ve Eðitimin Yenilenmesi 
   Olanaklarýndan Olduðu Kadar Mesleki Rehberlik ve 
   Yerleþtirme Hizmetleri ile Ýlgili Yaþam Boyu Fýrsat 
   Eþitliði

• Eðitim ve Saðlýk Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

BM DPT Binyýl 
Kalkýnma Hedefleri 
(2000-2015)

BM DPT Binyýl 
Kalkýnma Hedefleri  
(2000-2015)

Anne Saðlýðýnýn Geliþtirilmesi

Cinsiyetler Arasý Eþitliðin Teþvik 
Edilmesi ve Kadýnýn Güçlendirilmesi

Çocuk Ölümlerinin Azaltýlmasý

Dünyada Herkesin Ýlkokulu 
Tamamlamasý 

• 1990 ve 2015 Arasýnda Gebelik, Doðum ve 
   Doðum Sonrasýnda Anne Ölümlerinin Üçte Ýki 
   Oranýnda Azaltýlmasý

• Tercihen 2005'e Dek Ýlköðretim ve Ortaöðretimde, 
   2015'e Dek Eðitimin Tüm Düzeylerinde Cinsiyetler 
   Arasý Eþitsizliklerin Giderilmesi

• 1990 ve 2015 Arasýnda Beþ Yaþ Altýndaki Çocuk 
   Ölümlerinin Üçte Ýki Oranýnda Azaltýlmasý

• 2015 Yýlýna Kadar (Ýlköðretim Çaðýný Bitirmiþ) 
   Tüm Kýz ve Erkek Çocuklarýn Ýlköðretim Mezunu 
   Olmalarýnýn Saðlanmasý 87



Söz konusu öncelik altýnda üç hedef tanýmlanmýþtýr: 

Okulöncesi eðitim, çocuklarýn ilköðretime baþladýklarýndaki biliþsel, duyuþsal ve psikomotor 

becerilerini, aile ve içinde bulunduklarý sosyoekonomik durumdan baðýmsýz olarak mümkün 

olduðunca geliþtirmelerine olanak tanýmaktadýr. Bu yüzden günümüzde okulöncesi eðitimin 

önemi giderek daha çok vurgulanmaktadýr. Ýzmir'in okulöncesi eðitimdeki mevcut durumu 

gerek öðretmen ve derslik baþýna düþen öðrenci sayýsý, gerekse okullaþma oraný bakýmýndan 

ülke ortalamasýna yakýn düzeydedir. 

Ancak konuya uluslararasý ölçekte yaklaþýldýðýnda Türkiye'de ve Ýzmir'de konuyla ilgili ciddi 

ilerlemeye gereksinim olduðu görülmektedir. Türkiye, okulöncesi eðitimde yakalanan 

okullaþma oranýnda, Peru, Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya gibi ülkelerin oldukça gerisinde ve 

Avrupa ülkeleri sýralamasýnda son sýrada yer almaktadýr. 

Bu çerçevede, Ýzmir'de okulöncesi eðitimin yaygýnlaþmasýný desteklemek amacýyla Plan 

kapsamýnda mevcut hizmet kapasitesi artýrýlacak ve toplumda okulöncesi eðitimin önemi 

hakkýnda farkýndalýk oluþturulacaktýr. 

Ýzmir'de yaygýn eðitim kapsamýnda sunulan eðitim hizmetlerinden, mesleki teknik kurslarýn 

çeþitliliði ve kurs ve kursiyer sayýsý açýsýndan kapsamý giderek artmaktadýr. Ayný yükseliþ, 

düzenlenen sosyal ve kültürel kurslarda da gözlenmektedir. Yaygýn eðitim, özellikle genç 

iþsizler, kadýnlar, engelliler, yoksullar, tutuklu ve eski hükümlüler, yaþlý nüfus gibi dezavantajlý 

gruplarýn sosyal bütünleþmesini desteklemek açýsýndan oldukça yararlýdýr. 

Ýzmir'de yaygýn eðitime yönelik hizmet kapasitesinin nitelik ve nicelik bakýmýndan 

desteklenmesi gereklidir. Bu doðrultuda STK'lar ve kurumsal sosyal sorumluluk kapsamýnda 

destek saðlayacak kamu kurumlarý ve özel kurumlar gibi yeni aktörlerle iþbirliði olanaklarý 

geliþtirilip, bu kurumlarýn kapasitesi de devreye sokularak, yaygýn eðitim olanaklarýna eriþim 

güçlendirilecektir. 

Bu kapsamda, özellikle örgün ve mesleki eðitimle yükseköðretim sisteminin dýþýnda kalan 

kesimlerin mesleki ve teknik bilgi ve becerilerini artýrmaya yönelik çalýþmalar desteklenecektir. 

Yine çocuklar, gençler, kadýnlar, engelliler, yaþlýlar, göç edenler, eski hükümlü ve 

tutuklular gibi kesimlerin sosyal bütünleþmelerini destekleyecek yaygýn eðitim 

çalýþmalarý desteklenecektir. 

Ýzmir, eðitim sektörünün geliþmiþlik sýralamasýnda 81 il içerisinde sýrasýyla 

Ankara, Ýstanbul, Eskiþehir ve Yalova'nýn ardýndan beþinci sýradadýr. Düzey 2 

bölgelerine göre ise Ankara ve Ýstanbul bölgelerinden sonra üçüncü sýrada Ýzmir 

bölgesi yer almaktadýr. Ancak ülke çapýndaki bu görece ileri konumuna karþýn 

Ýzmir'de eðitimle ilgili olarak gerek eriþim, gerekse nitelik bakýmýndan önemli 

iyileþtirmelere gereksinim bulunmaktadýr. 

Ýlk olarak yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte bir göç çekim merkezi olmasý ve 

nüfusun artma eðiliminin azalarak da olsa devam etmesi sonucunda Ýzmir'de 

eðitim hizmetlerine yönelik talep sürekli artmakta, eðitim hizmetlerini üreten 

kurumlarýn mevcut kapasitesi yetersiz kalmaktadýr. Bu durum, özellikle yoðun göç 

alan metropol ilçelerde eðitim konusunda iliþkin sorunlara yol açmaktadýr. Söz konusu ilçeler 

arasýnda sayýlabilecek Buca, Karabaðlar, Bayraklý, Balçova, Konak, Gaziemir gibi ilçelerde 

ilköðretim ve/veya ortaöðretimde derslik baþýna düþen öðrenci sayýsý ülke ortalamasýndan ve 

Hedef 1 (SÖ9H1): Okulöncesi eðitim ve yaygýn eðitim desteklenecektir

Hedef 2 (SÖ9H2): Eriþim ve kalite desteklenerek eðitim hizmetlerinin etkinliði 

artýrýlacaktýr
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özellikle derslik baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn yüksek olduðu, taþýmalý ya da birleþtirilmiþ sýnýf 

uygulamalarý olan ilçelerde eðitime eriþim desteklenecektir.  

Eðitimin kalitesi bakýmýndan da ulusal ölçekte iyileþtirme gereksinimi bulunmaktadýr. ÝZBP 

kapsamýnda, Ýzmir'de eðitime eriþim kadar eðitim kalitesinin iyileþtirilmesi de desteklenecektir. 

Bu doðrultuda eðitimde yenilikçi yöntem, teknoloji ve donanýmlar yaygýnlaþtýrýlacak, bilgi-

teknoloji sýnýflarýnýn ve fen-dil-bilgisayar laboratuvarlarýnýn etkin kullanýmý saðlanacaktýr. Eriþim 

ve kalite desteklenerek eðitim hizmetlerinin etkinliðini artýrmak için yalnýzca kamu kurumlarýnýn 

deðil, yerel yönetimler, STK'lar, üniversiteler ve kurumsal sosyal sorumluluk kapsamýnda destek 

saðlayacak aktörlerin de eþgüdüm içinde çalýþmalarý desteklenecektir. 

Birinci basamak saðlýk hizmetlerinin ülke çapýnda nitelik ve nicelik bakýmýndan yeterince 

güçlendirilememesi, hastalarýn maliyeti daha yüksek ikinci ve üçüncü basamak saðlýk 

hizmetlerine yönelmesine neden olmakta ve saðlýk sisteminin maliyetlerini ciddi düzeyde 

artýrmaktadýr. Bu durum ayný zamanda mevcut hizmet kapasitesini oldukça kýsýtlamaktadýr. 

Ayný þekilde günümüz kalkýnma politikalarýnda koruyucu saðlýk hizmetleri en yaygýn ifadeyle 

toplum saðlýðýný güçlendirmekte, önlenebilir ve bulaþýcý hastalýklarýn oluþturduðu riskleri en aza 

indirerek saðlýk sisteminin etkinliðini artýrmaktadýr. 

Temel saðlýk göstergeleri bakýmýndan, Ýzmir genel olarak ülke ortalamasýnýn üstündedir. 

Aþýlama ve koruyucu saðlýk hizmetleri, 112 acil servis hizmetleri gibi alanlarda son yýllarda 

yaþanan niceliksel ve niteliksel iyileþmeler Ýzmir'deki temel saðlýk göstergelerini 

 

Hedef 3 (SÖ9H3): Baþta koruyucu saðlýk ve ana-çocuk saðlýðý hizmetleri olmak üzere birinci basamak 

saðlýk hizmetleri güçlendirilecektir

“Eðitim ve Saðlýk Hizmetlerinin Ýyileþtirilmesi” Önceliði 
için Performans Göstergeleri

Okulöncesi net okullaþma oraný (4-5 yaþ) % 33,24'ten % 50'ye çýkarýlacaktýr. 

Ýlköðretimde derslik baþýna düþen öðrenci sayýsý tüm ilçelerde 33'ten 30'a indirilecektir. 

Ortaöðretimde net okullaþma oraný % 68,16'dan % 75'e çýkarýlacaktýr. 

Ortaöðretimde derslik baþýna düþen öðrenci sayýsý 31'den 30'a indirilecektir. 

Mesleki ve teknik ortaöðretimde derslik baþýna düþen öðrenci sayýsý 35'ten 30'a indirilecektir. 

Yaygýn eðitim kapsamýnda Ýl MEM tarafýndan verilen mesleki, teknik kurslara katýlan kursiyer sayýsý 
65.770'ten 75.000'e çýkarýlacaktýr. 

Yaygýn eðitim kapsamýnda Ýl MEM tarafýndan engellilere yönelik kurslara katýlan engelli kursiyer 
sayýsý 1.685'ten 5.000'e çýkarýlacaktýr. 

Hastanelerde yatak baþýna düþen nüfus 331'den 300'e indirilecektir. 

Bebek ölüm oraný binde 9,1'den binde 7'ye indirilecektir. 

Anne ölüm oraný yüzbinde 12,9'dan yüzbinde 8'e indirilecektir. 
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yükseltmektedir. Buna karþýn, Ýzmir'deki saðlýk kurumlarý yalnýzca il sýnýrlarý içine deðil, çevre iller 

ve bölgeye de önemli oranda hizmet sunmaktadýr. Bu durum özellikle birinci basamak saðlýk 

hizmetlerinde ildeki mevcut kapasiteyi zorlamaktadýr. 

Ayrýca, ilde týpký ülke genelinde olduðu gibi baþta koruyucu saðlýk hizmetleri olmak üzere, birinci 

basamak saðlýk hizmetlerinde nitelik bakýmýndan önemli iyileþtirmelere ve toplumun bu 

konudaki bilincinin yükseltilmesi gibi önleyici tedbirlere gereksinim bulunmaktadýr. ÝZBP 

kapsamýnda baþta koruyucu saðlýk, ana-çocuk saðlýðý ve gezici saðlýk tarama hizmetleri olmak 

üzere birinci basamak saðlýk hizmetleri güçlendirilerek yaygýnlaþtýrýlacaktýr. Bu doðrultuda, söz 

konusu hizmetleri sunan kurumlarýn kapasitesini artýrmak amacýyla kurumsal sosyal 

sorumluluk kapsamýnda destek saðlayacak kamu kurumlarý ve özel sektör kuruluþlarýnýn 

eþgüdümü saðlanacaktýr. Yine toplumun koruyucu saðlýk hizmetleri, toplum saðlýðý gibi 

konularda bilinç ve farkýndalýðýný artýrýlacaktýr.

UNDP'nin 1990'dan beri her yýl yayýmladýðý Ýnsani Geliþim Raporlarý için dayanak olan 

yaklaþýmýnda “bireylerin önündeki fýrsatlarýn zenginleþtirilmesi ve kapasitelerinin artýrýlmasý 

yoluyla hayatlarýný deðer verdikleri þekilde yaþayabilmeleri” amaçlanmaktadýr. 

Ýzmir'in giderek yoðunlaþan ve kentleþen nüfusu, artan yaþ ortalamasý, deðiþen aile yapýsý ve 

ortalama hanehalký büyüklüðündeki düþüþ gibi etkenler ilin bölgesel ve ulusal ölçekte bir göç 

çekim merkezi olmasýyla birleþtiðinde, bölgede oldukça dinamik bir nüfus yapýsý oluþmaktadýr. 

Yine iþsizliðin ve özellikle genç iþsizliðin yükselme eðilimi göstermesi, yaþanan finansal krizler 

gibi etkenler, bölgede yoksulluðu derinleþtirmektedir. 

Bu dinamik yapý içerisinde, özellikle kadýnlar, genç iþsizler, engelliler, göç edenler, yaþlýlar ve 

yoksullar gibi kesimlerin ekonomik, sosyal ve kültürel fýrsatlara eriþimde yaþadýklarý 

SÖ10: Sosyal Ýçermenin Güçlendirilmesi ve Yoksullukla Mücadele

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu Kalkýnma 
Planý 
(2007-2013)

Beþeri Geliþme ve Sosyal 
Dayanýþmanýn Güçlendirilmesi

Bölgesel Geliþmenin Saðlanmasý

Ýstihdamýn Artýrýlmasý

• Gelir Daðýlýmýnýn Ýyileþtirilmesi, Sosyal Ýçerme 
    ve Yoksullukla Mücadele
• Kültürün Korunmasý, Geliþtirilmesi ve Toplumsal 
    Diyaloðun Güçlendirilmesi

• Kýrsal Kesimde Kalkýnmanýn Saðlanmasý

• Ýþgücü Piyasasýnýn Geliþtirilmesi

Türkiye'de Yaþlýlarýn 
Durumu ve Yaþlanma 
Ulusal Eylem Planý 

Ulusal Kýrsal Kalkýnma 
Stratejisi 
(2007-2013)

Topluma ve Kalkýnma Sürecine 
Aktif Katýlým 

Ýþ ve Yaþlanan Ýþgücü

Kýrsal Kesimde Kalkýnma, Göç 
ve Kentleþme

Ekonominin Geliþtirilmesi ve 
Ýþ Ýmkanlarýnýn Artýrýlmasý

• Yaþlýlarýn Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve 
    Politik Katýlýmýnýn Saðlanmasý 
• Yaþlýlarýn Karar Verme Sürecinin Bütün 
    Aþamalarýna Katýlýmýnýn Saðlanmasý

• Çalýþmak Ýsteyen Bütün Yaþlýlar için Ýstihdam 
    Olanaklarý

• Kýrsal Kesimde Yaþam Koþullarýnýn ve Altyapýnýn
    Ýyileþtirilmesi
• Yaþlýlarýn Kýrsal Kesimde Toplum Tarafýndan 
    Dýþlanmasýnýn Engellenmesi

• Kýrsal Ekonominin Çeþitlendirilmesi
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dezavantajlar artmakta, bu kesimlere yönelik sosyal hizmetlerin etkinliði azalmaktadýr. Söz 

konusu hizmetlerin gerek kapsam ve eriþim, gerekse nitelik bakýmýndan güçlendirilmesi, 

Ýzmir'in bu dinamik nüfus yapýsý içinde sosyal bütünleþmeyi ve sosyal içermeyi 

güçlendirecektir. Soldaki sayfada yer alan tabloda bu öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge ve 

stratejiler gösterilmektedir.

Söz konusu öncelik altýnda üç hedef tanýmlanmýþtýr. 

Yaþlýlara yönelik sosyal hizmet kurumlarýnýn büyük oranda il merkezinde yoðunlaþmýþ olmasý 

sonucu, Ýzmir'de özellikle ortalama hanehalký büyüklüðü, ülke ve bölge ortalamasýndan daha 

düþük, yaþ ortalamasý daha yüksek olan ilçelerde yaþlý nüfusun sosyal hizmetlere eriþimi 

kýsýtlanmaktadýr. Ýlde söz konusu hizmetlerin çeþitlilik ve nitelik bakýmýndan da iyileþtirilmesi 

gerekmektedir. Bu çerçevede, ÝZBP kapsamýnda baþta yalnýz yaþayan yaþlý nüfusun giderek 

arttýðý ilçeler olmak üzere yaþlýlara yönelik sosyal hizmetler yaygýnlaþtýrýlacak, bu hizmetlerin 

çeþitlilik ve niteliði yükseltilecektir. 

Bölgede, ülke genelinde de olduðu gibi önemli ölçüde, çocuk ve genç nüfus yaþamaktadýr. 

Nüfusun yaklaþýk % 46'sý 30 yaþýn altýndadýr. UNDP'nin Türkiye'de Gençlik baþlýðýyla yayýmladýðý 

2008 Türkiye Ýnsani Geliþim Raporu'nda belirtildiði gibi, Türkiye'nin daha belirgin bir gençlik 

politikasýna ve gençliðe destek olacak kurumlara gereksinimi vardýr. ÝZBP kapsamýnda, Ýzmir'de 

genç nüfusa yönelik baþta yaygýn ve mesleki eðitim olmak üzere spor, kültür, sivil toplum gibi 

temel baþlýklar üzerinden bu kesimin toplumsal yaþama katýlýmý desteklenecek, bu kesime 

yönelik sosyal hizmetler iyileþtirilecektir. 

Bölgede, çocuklar, kadýnlar, engelliler, göç edenler ve yoksullar gibi belirgin kesimlere yönelik 

sosyal hizmetlerin de eriþim ve nitelik bakýmýndan güçlendirilmesi gerekmektedir. Dolayýsýyla, 

ÝZBP kapsamýnda kadýnlar, çocuklar, engelliler, göç edenler gibi dezavantajlý kesimler baþta 

olmak üzere toplumun bütününe yönelik sosyal içerme çalýþmalarý yaygýnlaþtýrýlacaktýr. Söz 

konusu kesimlere götürülen sosyal hizmetler çeþitlilik ve nitelik bakýmýndan iyileþtirilecek, 

yenilikçi yöntemler desteklenecektir. 

Ýzmir, Türkiye'de göç olgusunun en dinamik yaþandýðý illerden birisidir. 2007-2008 döneminde 

Türkiye'de göç edenlerin % 5,1'i Ýzmir'e göç etmiþ, net göç bakýmýndan 

Ýzmir ülke sýralamasýnda en çok göç alan dördüncü il olmuþtur. Bu 

yoðun göçün akým yönüne baktýðýmýzda da Ýzmir'in yerel, bölgesel ve 

ulusal düzeylerde bir göç çekim merkezi olduðu görülmektedir. Ýzmir, 

hem kendi içinde kýrsal sosyoekonomik yapýnýn egemen olduðu 

ilçelerden, hem de çevre illerden ve Türkiye'nin diðer bölgelerinden 

göç almaktadýr. 

Bu yoðun göçün nedenlerine baktýðýmýzda, hane halkýndan birine 

baðýmlý göç % 26,13'le ilk sýradayken, iþ bulma beklentisi % 23,02'le 

ikinci sýradadýr. Yine 2007-2008 döneminde ülke genelinde olduðu gibi 

en fazla 20-24 yaþ grubundaki gençler Ýzmir'e göç etmektedir. Bu 

durum, Ýzmir'e yönelen göç ile istihdam ve gelir arayýþý arasýndaki sýký 

baðý gözler önüne sermektedir. 

Hedef 1 (SÖ10H1): Sosyal hizmetler iyileþtirilecektir

Hedef 2 (SÖ10H2): Göçle gelenlerin kent yaþamýna uyumu saðlanacaktýr
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Göçle gelenlerin kent yaþamýna uyumunu saðlamak üzere yaygýn ve mesleki eðitim, istihdam, 

yoksullukla mücadele gibi çeþitli baþlýklar altýnda sürdürülecek çalýþmalar bölgesel ölçekte ve 

kamu, yerel yönetimler, akademik kurumlar, STK'lar ve kurumsal sosyal sorumluluk kapsamýnda 

destek verebilecek kurumlarýn katýlýmý ve eþgüdümünde sürdürülmelidir. Birçok kurum ve 

kuruluþun birbirinden baðýmsýz olarak göçle gelenlerin kent yaþamýna uyumunu desteklemesi 

hem kaynak ve kapasite israfýna, hem de mevcut uygulamalarýn etkinliðinin azalmasýna neden 

olmaktadýr. Bu kapsamda söz konusu çalýþmalarýn yönünü belirleyecek ve eþgüdümünü 

saðlayacak Ýç Göç Stratejisi oluþturulmasýna yönelik çalýþmalar desteklenecektir. 

Göçle gelen gençlerin ve kadýnlarýn genellikle yeterli eðitim ve mesleki bilgi becerilerden yoksun 

oluþu söz konusu kesimlerin Ýzmir'de iþgücü piyasasýna eriþimde yaþadýklarý dezavantajlarý 

derinleþtirmektedir. Bu durum söz konusu kesimlerin kronik yoksulluk kapanýna girmelerine yol 

açmakta, sosyal bütünleþme sorunlarýný beraberinde getirerek mevcut tabloyu 

aðýrlaþtýrmaktadýr. 

Öte yandan, göçle gelen kesimin kent yaþamýna uyumunu desteklemek için sosyokültürel uyum 

sorunlarýný azaltmaya odaklý önlemler de geliþtirilmelidir. Göç ettikleri bölgelere aidiyet duygusu 

geliþtiremeyen kesimler hem kent yaþamýna uyum saðlayamamakta, hem kendi kapalý 

toplumsal alanlarýnda kalarak toplumla bütünleþememektedir. Bu nedenle, herkesi buluþturan 

ortak bir payda olarak Ýzmirlilik ve kentlilik bilincinin geliþtirilmesine yönelik çalýþmalar ve yerel 

yönetimlerin ve STK'larýn toplumsal dayanýþma, yardýmlaþma ve bir arada yaþama kültürünü 

geliþtirecek çalýþmalarý desteklenecektir. 

ÝZBP kapsamýnda göçle gelen kesimin sosyokültürel uyum sorunlarýný azaltmak ve sosyal 

bütünleþmelerini desteklemek amacýyla yaygýn eðitim, kültür, sivil toplum gibi baþlýklar 

üzerinden bu kesimlere götürülecek hizmetlerin kapsamý, niteliði ve çeþitliliði artýrýlacaktýr. 

Özellikle yoðun göç alan kentsel alanlarda, semt, mahalle ve ilçe düzeyinde yaygýn ve mesleki 

eðitim, rehabilitasyon gibi hizmetleri yerinde ve katýlýmcý biçimde sunacak ve sosyal yardýmlarýn 

etkin ve yerinde kullanýmýný saðlayacak sosyal destek merkezleri kurulacaktýr.  

Tarýmdaki parçalý mülkiyet yapýsý, ücretsiz aile iþçiliðinin yaygýnlýðý, düþük verimlilik, tarým 

sektöründe istihdamýn azalýþý, kýrsal ekonomide alternatif iþ imkanlarýnýn kýsýtlýlýðý, eðitim ve 

saðlýk gibi hizmetlere eriþimde yaþanan güçlükler gibi nedenler, kýrdan kente göçü 

tetiklemektedir. Bunun sonucu olarak, Ýzmir'in karþý karþýya olduðu dinamik göç olgusu yalnýzca 

çevre il ve bölgelerden deðil, Ýzmir içerisinde kýrsal sosyoekonomik yapýnýn egemen olduðu 

ilçelerden merkeze doðru da gerçekleþmektedir. 

Sürekli göç alan bir il olmasýna karþýn, Ýzmir'de özellikle kýrsal sosyoekonomik yapýnýn egemen 

olduðu kimi ilçelerde nüfus hýzla azalmakta, genç nüfus eðitim ve istihdam fýrsatlarýný yakalamak 

amacýyla merkeze ve diðer metropollere göç etmekte, bunun sonucu bu ilçelerde yaþ 

ortalamasý hýzla artmaktadýr. Bu durum kimi ilçelerde yaþ ortalamasýnýn Ýzmir ve ülke düzeyinden 

Hedef 3 (SÖ10H3): Kýrsal alanlarda yaþam koþullarý ve iþ imkanlarý geliþtirilecektir

“Sosyal Ýçermenin Güçlendirilmesi ve Yoksullukla Mücadele” Önceliði için 
 Performans Göstergeleri

Mesleki ve teknik ortaöðretimde derslik baþýna düþen öðrenci sayýsý 35'ten 30'a indirilecektir. 

Yaygýn eðitim kapsamýnda Ýl MEM tarafýndan verilen mesleki, teknik kurslara katýlan kursiyer 
sayýsý 65.770'ten 75.000'e çýkarýlacaktýr. 

Yaygýn eðitim kapsamýnda Ýl MEM tarafýndan engellilere yönelik kurslara katýlan engelli kursiyer 
sayýsý 1.685'ten 5.000'e çýkarýlacaktýr. 
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yüksek, ortalama hanehalký büyüklüðünün de yine Ýzmir ve ülke düzeyinden düþük çýktýðý bir 

tabloyu doðurmuþtur. Nüfusu giderek azalan, yaþlanan ve yalnýz yaþayan bu ilçelerde ekonomi 

atýllaþmakta, sosyal bütünleþme ve içermeye yönelik hizmet açýðý büyümekte ve yoksulluk 

derinleþmektedir. 

Bu yüzden, ÝZBP kapsamýnda Ýzmir'de baþta söz konusu ilçeler olmak üzere kýrsal ekonomideki 

iþgücü talebi ve katma deðer üretme potansiyelinin güçlendirilmesi için kýrsal ekonominin 

çeþitlendirilmesi desteklenecek, yeni istihdam olanaklarýnýn yaratýlmasý ve bölgedeki genç 

iþgücünün niteliðinin yükseltilmesine yönelik çalýþmalar etkinleþtirilecektir. Yine kýrsal alanda 

yaþam koþullarýnýn iyileþtirilerek eðitim ve saðlýk gibi temel hizmetlerin ve sosyal hizmetlerin 

kapsamý ve niteliði yükseltilecektir. 
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FIRSATLAR

• Kültürel-sanatsal faaliyetlere olan ilginin artmasý, yeni tiyatro salonlarýna olan talebin Türkiye'den fazla olmasý

• Kayýt dýþý istihdam oranýnýn ülke ortalamasýndan düþük olmasý

Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme Geliþme Ekseni GZFT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER

• Türkiye genelinde sosyoekonomik geliþmiþlikte ve rekabetçilikte üçüncü büyük il olunmasý

• Sosyoekonomik ve sosyokültürel açýlardan Ege Bölgesi'nin merkezi olunmasý

• Eðitim sektöründe Türkiye'deki geliþmiþlik sýralamasýnda beþinci olunmasý

• Beþeri sermaye ve yaþam kalitesi bakýmýndan ülkedeki en rekabetçi dördüncü il olunmasý

• Örgün eðitimin tüm düzeylerinde (okulöncesi, ilköðretim ve ortaöðretim) okullaþma oranlarýnýn Türkiye 

   ortalamasýndan yüksek olmasý 

• Örgün eðitimin tüm düzeylerinde (okulöncesi, ilköðretim ve ortaöðretim) öðretmen baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn 

   Türkiye ve Ege Bölgesi ortalamalarýndan düþük olmasý 

• Yedi adet üniversitenin bulunmasý

• Üniversitelerin kurumsal iþbirliðinde, araþtýrma-geliþtirme ve programlama etkinliklerinde birikim ve deneyim sahibi 

   olmalarý

• Yaygýn eðitim kapsamýnda düzenlenen sosyal ve kültürel kurslarda gerek branþ, gerekse kurs ve kursiyer sayýsýnda 

   artýþ gözlenmesi

• Çok sayýda kültür ve sanat etkinliðinin gerçekleþtirilmesi

• Çok sayýda yerel medya kuruluþu bulunmasý

• Temel saðlýk göstergeleri bakýmýndan ülke ortalamasýnýn üzerinde olunmasý

• Kurumsal yapý bakýmýndan en geliþmiþ illerden biri olunmasý (kamu kurumlarý, meslek odalarý ve sivil toplum 

   kuruluþlarýnýn diðer illere göre güçlü olmasý)

• Tarým dýþý sektörlerdeki istihdamýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olmasý

• Ücretli çalýþanlarýn toplam istihdama oranýnýn Türkiye ortalamasýnýn oldukça üstünde olmasý

• Ücretli çalýþan kadýnlarýn toplam istihdamdaki payýnýn Türkiye ortalamasýnýn iki katý olmasý

• Sosyal ve kültürel yapýnýn çeþitlilik göstermesi
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TEHDÝTLER

• Kentsel nüfus yoðunluðunun Türkiye ortalamasýndan yüksek olmasý nedeniyle saðlýklý kentleþme, toplum saðlýðý, 

    ulaþtýrma gibi konularda hizmetlerin yetersiz olmasý

• Göç sonucu artan nüfusun plansýz yapýlaþmayý tetiklenmesi, eðitim ve saðlýk gibi hizmetlerin arzý üzerinde baskýnýn 

    sürmesi

• Ýldeki saðlýk kurumlarýnýn çevre illere yoðun hizmet vermesi sonucu kapasitelerinin yetersiz kalmasý 

• Ýþsizlik nedeniyle il içerisinde ilçelerden merkeze göç sonucu ilçelerdeki nüfusun yaþlanmasý ve iþsizliðin artmasý

ZAYIF YÖNLER

• Medyan yaþ deðerinin Türkiye ve Ege Bölgesi ortalamalarýndan yüksek ve yaþlý nüfus oranýnýn fazla olmasý

• Yaþlý nüfusa yönelik sosyal hizmet ve bakým kurumlarýnýn yetersiz olmasý, var olanlarýn Büyükþehir sýnýrlarý 

   içerisinde yoðunlaþmasý

• Ýlköðretim ve ortaöðretimde derslik baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn Türkiye'den yüksek olmasý

• Özellikle bazý ilçelerde ilköðretimde ve ortaöðretimde derslik baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn oldukça yüksek olmasý

• Engellilerin toplumsal bütünleþmesi için gerekli eðitim, sosyal hizmet ve beceri geliþtirici kurumlarýn yetersiz olmasý

• Göç nedeniyle okuma-yazma bilmeyen nüfusta sürekli bir artýþ olmasý

• Saðlýk kuruluþlarýnýn merkezde yoðunlaþmasýnýn diðer ilçeler bakýmýndan saðlýk hizmetlerine eriþmede sýkýntýlara yol 

   açmasý, saðlýk kuruluþlarýnýn çevre illere de yoðun hizmet vermesi sonucu mevcut kapasitenin zorlanmasý 

• Ýþsizlik oranýnýn ülke ortalamasýnýn üzerinde seyretmesi ve göçlerle birlikte artmasý

• Kýrsal kesimdeki kadýnlarýn çoðunlukla aile iþletmelerinde ücretsiz aile iþçisi olarak çalýþmalarý, kentsel alanlarda ise 

   düþük ücretli, emek yoðun iþlerde çalýþmalarý

• Mesleki eðitimin yerel ekonominin ihtiyacýna göre yeterince biçimlendirilmemesi 

• Kültürel etkinlikler için altyapýnýn nitelik ve nicelik bakýmýndan yetersiz olmasý

• Ýzmir'de müzelerin nitelik ve nicelik bakýmýndan yetersiz olmasý

• Nitelikli iþgücünün farklý þehirlere göç etmesi

• Kültür sanat etkinliklerinin eþgüdüm içinde gerçekleþtirilmemesi

• Üniversite ile iþ dünyasý arasýndaki baðýn zayýf olmasý

• Ortalama hane halký sayýsýnýn düþük olmasýnýn özellikle engelliler ve bakýma muhtaç yoksul vb. yaþlýlar bakýmýndan 

   sýkýntýlara yol açmasý

• Ýzmir ile ilgili yerel, bölgesel ve uluslararasý düzeyde veri üretiminin ve araþtýrmalarýn yetersiz olmasý 



Ýzmir nüfus artýþ hýzý bakýmýndan yüksek bir düzeydedir. Öte 

yandan, bölgede ekonomik faaliyetlerde çeþitlilik göze çarpmak-

tadýr. Tüm bunlarýn sonucu olarak doðal kaynaklarýn hýzla tükenmesi 

ile üretim ve tüketimden kaynaklanan atýklarýn yarattýðý kirlilik, 

önemli çevresel sorunlarý beraberinde getirmekte ve bölgede 

çevresel sürdürülebilirliði önemli kýlmaktadýr.

Birleþmiþ Milletler Dünya Sürdürülebilir Kalkýnma Zirvesi'nde su-

nulan Ulusal Sürdürülebilir Kalkýnma Raporu'nda çevre ekseninde 

“altyapý ve atýk giderme tesisi eksikliklerinin giderilmesi, temiz 

üretim teknolojilerinin, çevre dostu ve kaynaklarý tahrip etmeyen 

üretim ve tüketim kalýplarýnýn, çevre yönetimi ile kalite güvence 

sistemlerinin geliþtirilmesi, ulusal enerji tasarrufunun ve talep 

istikrarýnýn saðlanmasý” konularý vurgulanmaktadýr. Dokuzuncu 

Kalkýnma Planý'nýn “doðal ve kültürel varlýklar ile çevrenin gelecek 

nesilleri de dikkate alan bir anlayýþ içinde korunmasý esastýr.” ilkesi 

ulusal anlamda çevrenin önemini vurgulamakta, Dokuzuncu 

Kalkýnma Planý dönemi ile sürdürülebilir kalkýnma ilkeleri esasýnda 
 bir büyüme öne çýkmaktadýr. Ayrýca Kyoto Protokolü gereðince CO2

ve diðer sera gazý emisyonlarýnýn azaltýlmasý zorunlu kýlýnmýþ ve 

Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda sera gazý azaltýmý konusunda 

önlemler alýnacaðýna iliþkin hedefler konulmuþtur. Hava Kalitesi 

Deðerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliði çerçevesinde belirlenen 

2014 yýlý sýnýr deðerlerinin saðlanmasý için ve ayrýca AB Entegre 

Çevre Uyum Stratejisi ile Kyoto Protokolü'nün gerektirdikleri ölçü-

sünde bölgede önlemlerin alýnmasý gerekmektedir

Çevre yatýrýmlarýnýn yaný sýra sürdürülebilir kalkýnma stratejisi 

çerçevesinde rekabetçiliðin güçlendirilmesi için eski teknolojilerin 

yeni teknolojilerle deðiþtirilmesi ve çevre teknolojileri alanýndaki 

yatýrýmlarýn artýrýlmasý konusunda görüþ birliði bulunmakta, böylece 

doðal kaynaklar üzerindeki baskýlarýn azalýp büyümenin hýzlanacaðý 

vurgulanmaktadýr. AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi çerçevesinde 

ve AB'nin kalkýnma stratejileri arasýnda yer alan “iklim deðiþikliði ve 

temiz enerji”, “sürdürülebilir ulaþým”, “sürdürülebilir üretim ve 

tüketim”, “doðal kaynaklarýn daha iyi yönetilmesi” de ulusal poli-

tikalara yansýmakta ve Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda rekabet gü-

cünün artýrýlmasý geliþme ekseninde “çevrenin korunmasý ve kent-

sel altyapýnýn geliþtirilmesi” bir öncelik olarak yer almaktadýr.

Ulusal yaklaþýma paralel olarak bölgede su havzalarý ve hassas 

ekosistemler gibi doðal kaynaklarýn yönetimi, iklim deðiþikliði ve 

enerji, üretim  tüketim ve çevre iliþkisi, sürdürülebilir atýk yönetimi 

konularý üzerinde odaklanýlmaktadýr. Sürdürülebilir Çevre geliþme 
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EKSENLERi 
GELiÞME 

4.3 Sürdürülebilir Çevre



ekseninin temel amacý; 

olarak belirlenmiþtir. Bu geliþme ekseninde beþ stratejik öncelik belirlenmiþtir.

Ýzmir kiþi baþýna düþen yýllýk kullanýlabilir su potansiyeli ile dünya su yeterlilik ölçeðine göre su 

fakirliði sýnýrlarýndadýr. Bu noktada Ýzmir'de özellikle kýrsal alanlarda suya eriþim olanaklarý 

artýrýlacak, su ile ilgili niteliksel problemlerin çözümüne yönelik önlemler alýnarak, içme 

suyunun sýhhi bir þekilde ve daha fazla kullanýcýya ulaþmasý saðlanacaktýr. Öte yandan üç 

önemli su havzasýnýn bölgede yer alýp bölge için önemli ekonomik faaliyetleri destekliyor 

olmasý, su havzalarýnýn iyi yönetilmesini daha da önemli kýlmaktadýr. Varolan su kaynaklarýnýn 

yüksek verimde kullanýlmasý ve mevcut su kaynaklarýnýn korunmasý bölgenin çevresel 

önceliklerinden biridir. Ayrýca, Ýzmir Körfezi'nin kirlenmeye karþý korunmasý ve su kalitesinin 

iyileþtirilmesine yönelik önlemler alýnmasý da bu öncelik altýnda ele alýnmaktadýr. Bu noktada 

farklý ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan çevresel zararýn önlenmesi ve kontrolünün 

saðlanmasý adýna bölgede su kirliliðinin önlenmesi ve kontrolünün saðlanmasý esastýr. Plan 

kapsamýnda yeraltý, yüzey ve kýyý sularýnýn kirliliði izlenecek, asgari düzeye indirilecek ve 

kirlenmesi önlenecektir. Aþaðýdaki tabloda bu öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge ve stratejiler 

gösterilmektedir. 

ekonomik faaliyetler devam ederken çevreyi korumak ve çevresel kaliteyi iyi-

leþtirmek 

SÖ11: Havza Alanlarý, Turizm Deðerine Sahip Bölgeler ve Kýrsal Alanlarda Sürdürülebilir Su ve 

Atýksu Yönetiminin Saðlanmasý
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Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu 
Kalkýnma Planý 
(2007-2013)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý • Çevrenin Korunmasý ve Kentsel Altyapýnýn 
   Geliþtirilmesi

BM ve DPT Binyýl 
Kalkýnma 
Hedefleri (2005-2015)

Çevre ve Orman 
Bakanlýðý Atýksu 
Arýtýmý Eylem Planý 
(2008- 2012) 

Çevre ve Orman 
Bakanlýðý AB Entegre 
Çevre Uyum 
Stratejisi (UÇES)
(2007 - 2023)

Çevresel Sürdürülebilirliðin Saðlanmasý

Ýllere Göre Eylem Planlarý
Gediz Havzasý Eylem Planý

Su Sektörü Geliþme Ekseni

Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Sektörü

• Güvenli ve Temiz Ýçme ve Kullaným Suyuna 
   Sürdürülebilir Eriþimi Olmayan Nüfusu 2015 
   Yýlýna Dek Yarýya Ýndirmek

• Atýksu Arýtýmýnýn Saðlanmasý

Ulusal Çevre 
Eylem Planý

Su Kaynaklarýnýn Yönetimi • Su Kaynaklarýnýn Korunmasý

• Yer Altý, Yüzey ve Kýyý Sularýnýn Kirliliði Ýzlenecek, 
   Asgari Düzeye Ýndirilecek ve Kirlenmesi Önlenecektir
• Kentsel Atýksu Arýtma Yönetmeliðine Uygun 
   Olarak Kanalizasyon Sistemleri ve Arýtma Tesisleri 
   Kurulacaktýr
• Doðal Su Kaynaklarýnýn ve Su Ekosistemlerinin 
   Sürdürülebilir Olarak Kullanýmý Saðlanacaktýr
• Ýçme Suyunun Sýhhi Bir Þekilde ve Daha Fazla 
   Kullanýcýya Ulaþmasý Saðlanacaktýr
• Tehlikeli Maddelerin Suya Deþarjýndan Kaynaklanan 
   Kirlilik Tespit Edilecek, Önlenecek ve Kademeli 
   Olarak Azaltýlacaktýr

• Endüstriyel Tesislerde ve Büyük Yakma Tesislerinde 
   Mevcut En Ýyi Tekniklerin Uygulanmasýna Ýmkan 
   Verecek Çalýþmalarýn Yapýlmasý, Ýlgili Tüm Taraflarca 
   Ýþbirliði Ýçerisinde Yürütülecektir



Bu noktada söz konusu önceliðin anahtar sektörler ile doðrudan ilgili olduðu da görülmelidir. 

Ýzmir'de suyun yaklaþýk % 70'inin anahtar sektörlerden biri olan tarýmda,%15'inin sanayide 

(yoðun olarak gýda ve tekstilde) kullanýlmasý ve buna iliþkin tedbirlerde çevre teknolojileri 

kullanýmýnýn gerekmesi sonucu söz konusu stratejik önceliðin ileri teknolojiye dayalý sanayilerin 

ve geri dönüþüm sektörünün geliþimi ile doðrudan ilgisi bulunmaktadýr. Dolayýsýyla söz konusu 

öncelik, Plan kapsamýnda tüm bu alanlar ile birlikte ele alýnacaktýr. Bu stratejik öncelik altýnda 

dört hedef belirlenmiþtir. 

Gediz, Küçük Menderes ve Bakýrçay havzalarý Ýzmir sýnýrlarý içerisinde yer almaktadýr. Havzalar ile 

ilgili en ciddi sorun havza sýnýrlarý içerisine giren diðer illerle birlikte kirlilik kontrolünün 

saðlanamayýþýdýr. Özellikle endüstriyel ve tarýmsal faaliyetlerden dolayý yaþanan yoðun kirliliðin 

bir diðer sebebi de evsel atýksulardýr. Bu noktada havzalar için çevre iller ile eþgüdümlü 

çalýþmalar önemli olacaktýr. Gediz havzasý için Kütahya, Manisa ve Uþak; 

Bakýrçay havzasý için ise Manisa illeri ile birlikte çalýþmak gerekmektedir. Gediz 

nehrinin tüm havza boyunca III. ve IV. sýnýf su kalitesine sahip olduðu 

belirtilmektedir. Küçük Menderes ve Bakýrçay havzalarý ise IV. sýnýf su 

kalitesiyle kirlilik tehdidiyle karþý karþýyadýr.

Bakýrçay nehri de Bergama ve Kýnýk'taki kýsmi atýksu sorunlarý nedeniyle 

kirlenmektedir. Bu alanlarda arýtma tesisleri yatýrýmlarý desteklenecektir. 

Ayrýca Manisa Soma'daki sanayi iþletmeleri ve termik santralin proses sularý 

da Bakýrçay'da kirlilik oluþturmaktadýr. Bayýndýr, Beydað, Kiraz, Ödemiþ, 

Selçuk, Tire ve Torbalý ilçelerindeki arýtýlmamýþ atýksu ve katý atýk sorunu Küçük 

Menderes havzasýnýn kirlenmesine sebep olmaktadýr. Gediz havzasý ise 

kirliliði büyük ölçüde Manisa'dan alýrken Foça'daki kentsel atýklar, Kemalpaþa 

ve Menemen'deki kentsel atýklar ile tarýmsal ve endüstriyel faaliyetler sonucu 

yoðun kirliliðe maruz kalmaktadýr. Özellikle Kemalpaþa'daki endüstri ve Menemen'deki bilinçsiz 

tarýmsal faaliyetler Gediz için en büyük kirlilik kaynaklarýdýr. Küçük Menderes ve Gediz'de evsel 

atýksularýn arýtýlmasý yanýnda, sanayi ve tarýmsal faaliyetlere yönelik çevre yönetim sistemlerinin 

uygulanmasý anlamýnda teknik ve mali destek saðlanacaktýr. Ayrýca bu havzalarda bilinçli ve mo-

dern tarým uygulamalarý konusundaki çiftçi eðitimleri ve pilot uygulamalar gerçekleþtirilecektir. 

Ýzmir'de içme suyu ihtiyacýnýn % 40'ý barajlardan, % 60'ý ise yeraltý suyundan karþýlanmaktadýr. 

Bunun sonucu olsa da altý çizilmesi gereken bir diðer nokta arýtma tesisiyle hizmet verilen nüfu-

sun belediye nüfusu içindeki payýnýn 2006 yýlýnda % 29 ile % 49 olan Türkiye ortalamasýnýn altýn-

da oluþudur. Ýçme ve kullanma suyu ulaþtýrýlan nüfusun belediye nüfusu içindeki payý % 97 ora-

nýyla Türkiye deðerinin (% 98) altýndadýr. Yeraltý suyunda kalite açýsýndan bulgulanan olumsuzluk-

lar bölgede arýtma tesislerinin kurulmasý ile önlenmeye baþlamýþtýr. Öte yandan çevre ilçelerde 

su ile ilgili niceliksel problemlerden öte, niteliksel problemler söz konusudur. Bu bölgeler ve 

çevre ilçelerde yer alan köylerde klorlama, depolama hizmetleri gerekmektedir. Ýçme ve 

kullanma suyu þebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusu verilerine bakýldýðýnda göze çarpan 

ilçelerden olan Menderes (Özdere, Tekeli), Ödemiþ (Bademli, Gölcük), Bayýndýr (Zeytinova), 

Bergama, Beydað, Çeþme, Dikili, Foça (Gerenköy) alanlarýnda yatýrýmlar gerçekleþecektir. 

Ayrýca bölgenin tümünde su kaynaklarý kalitesinin sürdürülebilirliðini saðlamak üzere idari ve 

teknik düzenlemeler yapýlarak etkin bir denetim ve kontrol sisteminin devamlýlýðý saðlanacaktýr. 

Ýçme suyu dýþýndaki diðer su kullanýmlarýna yönelik tarým baþta olmak üzere endüstriyel ve evsel 

su kullanýmlarýnda su tasarrufu saðlamaya ve suyun geri devrine yönelik teknik ve teknolojilerin 

kullanýlmasý ve geliþtirilmesi saðlanacaktýr. Özellikle yeraltý sularýnýn %50'sinden fazlasýnýn 

kullanýldýðý tarýmsal ve endüstriyel faaliyetler için aþýrý su çekimleri engellenecektir.

Hedef 1 (SÖ11H1): Su havzalarýnda kirlilik kontrolü ve havza yönetimi saðlanarak kirlilik azaltýlacak, su 

kalitesi iyileþtirilerek bir üst kaliteye (II. ve III. su kalitesi) taþýnacaktýr

Hedef 2 (SÖ11H2): Sürdürülebilir içme suyu ve kullanma suyu yönetimi saðlanacaktýr
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Bölgenin tümünde su 

kaynaklarý kalitesinin 

sürdürülebilirliðini 

saðlamak üzere idari ve 

teknik düzenlemeler 

yapýlarak etkin bir denetim 

ve kontrol sisteminin 

devamlýlýðý saðlanacaktýr. 
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“Havza Alanlarý, Turizm Deðerine Sahip Bölgeler ve Kýrsal Alanlarda Sürdürülebilir 
Su ve Atýksu Yönetiminin Saðlanmasý” Önceliði için Performans Göstergeleri

3 3Kiþi baþýna düþen yýllýk kullanýlabilir su potansiyeli miktarý 614 m /kiþi'den 1000 m /kiþi'ye çýkarýlacaktýr.

Arýtma tesisi ile içme suyu hizmeti verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki payý % 29'dan % 35'e çýkarýlacaktýr.

Sýrasýyla Gediz, Bakýrçay, Küçük Menderes Nehirleri Su Kalitesi sýnýfý III./IV./IV. kaliteden II./II.III. kaliteye çýkarýlacaktýr.

Gediz Havzasýnda belediye nüfusunun arýtma uygulanan nüfusa oraný 2012 yýlýna kadar % 15'den % 85'e çýkarýlacaktýr.

Ýçme ve kullanma suyu ulaþtýrýlan nüfusun belediye nüfusu içindeki payý % 97' den % 99'a çýkarýlacaktýr.

Atýksu Arýtma Tesisi (AAT) ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki payý % 76'dan % 82'ye çýkarýlacaktýr.

Kanalizasyon Þebekesine baðlý nüfusun belediye nüfusu içindeki payý % 96'dan % 98'e çýkarýlacaktýr.

Ýþletmelerin OSB'lerde AAT'ye baðlýlýk oranlarý % 37'den % 50'ye çýkarýlacaktýr.

Sanayide suyun yeniden kullaným oraný % 10'dan % 25'e çýkarýlacaktýr.

Hedef 3 (SÖ11H3): Sanayide ve kentsel kullanýmda sürdürülebilir atýk su yönetimi saðlanacaktýr

Hedef 4 (SÖ11H4): Tarýmsal faaliyetler sonucu oluþan toprak ve su kirliliði önlenecektir

Ýzmir'in gerek önemli havza alanlarý, gerekse Ege Denizi'ne bakan kýyýlarý dikkate alýndýðýnda bölgede 

atýksu yönetimi önem kazanmaktadýr. Ýzmir'de AAT ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu için-

deki payý % 76'dýr ve bu deðer geliþmiþ ülkelerde, özellikle turizm deðerine sahip bölgelerde % 85 ile 

% 100 arasýnda deðiþen deðerlerin oldukça altýndadýr. Aliaða, Bayýndýr, Foça, Kemalpaþa, Menderes, 

Menemen, Seferihisar, Torbalý, Urla ilçelerinde atýksu arýtýmý ile ilgili çalýþmalar devam ederken 

Beydað, Tire, Kýnýk, Ödemiþ ilçeleri atýksu ile ilgili yatýrým ihtiyacý olan ilçeler arasýndadýr. Öte yandan, 

yine Aliaða, Bayýndýr, Bergama, Beydað, Çeþme, Dikili, Kiraz, Menemen, Ödemiþ, Selçuk, Torbalý 

ilçelerinde kanalizasyona yönelik yatýrýmlar hedeflenmektedir. Karaburun'da kanalizasyon þebekesi 

ile hizmet verilen nüfus oraný % 40'týr ve ilçenin mavi bayraklý plaj potansiyeli düþünüldüðünde, bu 

konu ilçede önemli yatýrým ihtiyacý olan baþlýklar arasýnda öne çýkmaktadýr. Bu kapsamda Ýzmir'de 

yüzme ve rekreasyon amacýyla kullanýlan sularýn baþta mikrobiyolojik kirleticiler olmak üzere her 

türlü kirletici ile kirlenmesi engellenecek, su kalitesi izlenecek ve denetlenecektir.

OSB'lerde atýk yönetimi konusunda ciddi eksikler olduðu görülmektedir. Ýþletmelerin ancak % 30' 

unun kanalizasyon baðlantýsý olduðu, sadece % 2'sinin ön arýtma tesisi bulunduðu ve % 35'inin 

genel AAT'ye baðlý olduðu görülmektedir. Serbest bölgelerde ise iþletmelerin tümünün kanalizasyon 

baðlantýsý bulunmasýna raðmen ancak % 4'ünün ön arýtma tesisi bulunduðu ve % 12'sinin genel 

AAT'ye baðlý olduðu görülmektedir. Bu baðlamda sanayi bölgelerinde atýksuya yönelik olarak altyapý 

çalýþmalarý desteklenecektir. Ayrýca tekil iþletmelerde de atýksuyun en uygun teknolojilerle arýtýmý 

saðlanacak, geri kazanýmýna yönelik uygulamalar desteklenecek bu konuda çevre yönetim sis-

temlerinin oluþturulmasý saðlanacaktýr.

Ýzmir'de tarýmsal istihdamýn toplam istihdama oranýnýn % 18, toplam yüzölçümü içinde tarým alanlarý 

oranýnýn % 30 olduðu göz önüne alýndýðýnda, tarým ildeki önemli ekonomik sektörlerden biri olarak 

karþýmýza çýkmaktadýr. Bu noktada bölgede tarýmsal faaliyetlerin çevresel etkilerinin de önemi açýktýr. 

Bölgede sulamadan kaynaklanan drenaj sularýnýn sebep olduðu kirlilik önlenecektir. Özellikle 

Menemen baþta olmak üzere tüm havzalarda tarýmsal kaynaklý nitratýn su ve toprakta meydana 

getirdiði kirlilik izlenecek, asgari düzeye indirilecek ve kirlenme önlenecektir. 



SÖ12: Sürdürülebilir Katý Atýk ve Tehlikeli Atýk Yönetiminin Saðlanmasý

Hedef 1 (SÖ12H1): Kentsel ve endüstriyel katý ve tehlikeli atýklarýn geri dönüþüm, kazaným, yeniden kullanýmý 

saðlanacaktýr

Katý atýk ve tehlikeli atýk alanýnda ulusal çevre uyum stratejisine göre 2023 yýlýna kadar toplam 

9.560 milyon avroluk bir yatýrým ihtiyacý öngörülmektedir. Bölgesel bir çalýþma olmamakla 

beraber Ýzmir'de anahtar sektörlerdeki çeþitlilik göz önünde bulundurulursa çevresel sürdü-

rülebilirliðin önemi itibari ile katý ve tehlikeli atýk yönetimi bölge için vazgeçilmezdir. Günlük 

evsel atýk miktarý yaklaþýk 4.320 ton olan Ýzmir'de bertaraf tesislerindeki doluluk oranlarý üretilen 

atýk miktarýnýn yýlda %10 ile %16 arasýnda bir ivme ile arttýðýný göstermektedir. Dolayýsýyla, 

gerek altyapý gerek atýk azaltmaya iliþkin önlemlerin alýnmasý gerekmektedir. 

Öte yandan, Ýzmir'de üretilen tehlikeli atýk miktarý Ege Bölgesi'nin % 88'i oranýndadýr. Atýk 

miktarýnýn fazla ve uygun tehlikeli atýk bertaraf tesislerinin az olmasý problem yaratmakta, kaçak 

dökümlere neden olmaktadýr. Bu tablo, sanayide bu konuda çözüm üretmenin gerekliliðini 

ortaya çýkarmaktadýr. Ýzmir'de katý ve tehlikeli atýðýn sürdürülebilir bir þekilde yönetilmesi için 

yeni ve yenilikçi çevre teknolojilerinin kullanýlmasý gerekmektedir. 

Ýzmir için anahtar sektörlerden biri olan ileri teknolojilere dayalý sanayinin bu yönde 

desteklenecek olmasý da bütüncül stratejiyi tamamlamaktadýr. Aþaðýdaki tabloda bu öncelikle 

ilgili üst ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir. 

  

Bu stratejik öncelik kapsamýnda üç hedef belirlenmiþtir.

Bölgede Çiðli atýksu arýtma tesisi günde 600 ton atýk çamur üretmektedir. Bu çamurun bertarafý 

ya da geri dönüþümüne yönelik üniversitelerde projeler üretilmektedir. Bu konuda uygulama 

projeleri oluþturulacak ve atýk çamurun uygun teknik ve teknolojiler ile yeniden kullanýmý ya da 

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu 
Kalkýnma Planý 
(2007-2013)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý • Çevrenin Korunmasý ve Kentsel Altyapýnýn 
    Geliþtirilmesi

Çevre ve Orman 
Bakanlýðý AB Entegre 
Çevre Uyum 
Stratejisi (UÇES) 
(2007 - 2023)

Türkiye Sanayi 
Politikasý

Ulusal Çevre 
Eylem Planý

Atýk Sektörü Geliþme Ekseni

Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Sektörü

Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi 
Siteleri ve Endüstri Bölgeleri

Tehlikeli Atýklarýn Yönetimi

• Katý Atýk Üretimi Azaltýlacaktýr
• Uygun Yöntemlerin Kullanarak Katý Atýklarýn Geri 
   Kazanýmýný ve Düzenli Depolanmasýný Saðlayacak 
   Önlemler Alýnacaktýr
• Ambalaj ve Ambalaj Atýðýnýn Yönetimi Konusunda 
   Topluluk Ýçindeki Rekabet Þartlarý ve Ýç Piyasanýn 
   Gerekleri Dikkate Alýnarak Tedbirler Alýnacaktýr
• Tehlikeli Atýklarýn Yönetimi Saðlanacaktýr
• Týbbi ve Özel Atýklarýn Yönetimi Saðlanacaktýr

• Endüstriyel Tesislerde ve Büyük Yakma Tesislerinde 
   Mevcut En Ýyi Tekniklerin Uygulanmasýna Ýmkan 
   Verecek Çalýþmalarýn Yapýlmasý, Ýlgili Tüm Taraflarca 
   Ýþbirliði Ýçerisinde Yürütülecektir

• Organize Sanayi Bölgelerinde Atýk Geri Dönüþüm 
   Tesislerinin Kurulmasý Desteklenecektir

• Tehlikeli Atýklarýn Azaltýmý
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uygun bertarafý saðlanacaktýr. Öte yandan kentsel katý atýðýn yaklaþýk % 25'i geri kazanýlabilir 

özellikteki plastik, kaðýt, cam, karton ve metal atýklardan oluþmaktadýr. Bölgede ivme kazanan 

geri dönüþüm çalýþmalarý sonucu geri kazanýlan katý atýk miktarý artýrýlacaktýr. Ege Bölgesi'ndeki  

endüstriyel atýk miktarýnýn büyük kýsmý Ýzmir'de bulunmaktadýr. Sürdürülebilir kalkýnma ilkeleri 

çerçevesinde Ýzmir'de evsel katý atýklara ek olarak özellikle Kemalpaþa, Menemen, Gaziemir ve 

Aliaða'da endüstriyel katý atýk ve tehlikeli atýklarýn geri dönüþüm, kazaným ve yeniden kullanýmý 

artýrýlacaktýr.

Bölgede kentsel ve endüstriyel atýk depolama kapasiteleri artýrýlacaktýr. Kentsel katý atýk 

depolama kapasitesinin yetersizliðinden doðan ihtiyacý karþýlamaküzere Torbalý'da kurulacak 

yeni düzenli depolama tesisinin yapýmý hýzlandýrýlacaktýr. Katý atýk transfer istasyonlarýnýn sayýsý 

artýrýlarak Urla, Helvacý, Kemalpaþa ve Selçuk'ta yapýlmasý düþünülen transfer istasyonu 

yatýrýmlarý tamamlanacak ve düzensiz depolama alanlarý kapatýlacaktýr. Ýzmir'in tehlikeli atýk 

bertarafý konusundaki ihtiyacýnýn karþýlanmasýna yönelik projeler üretilecek ve tehlikeli atýklar 

için düzenli depolama tesisleri kurulmasý saðlanacaktýr. Ayrýca bertarafý konusunda en çok 

sorun yaþanan atýk türleri olan kentsel atýksu çamuru, deri endüstrisinden kaynaklanan arýtma 

çamurlarý ve demir çelik sektöründen kaynaklanan ve tehlikesiz atýk niteliðinde olan cüruf 

atýklarýnýn azaltýlmasý saðlanacak, bu atýklar için uygun bertaraf yöntemleri geliþtirilecektir.

Bölgede yapýlan araþtýrmalar, üretim yapan firmalarýn yenilenmekte olan ulusal çevre 

mevzuatýnýn getirdikleri konusunda bilgi sahibi olmadýklarýný ortaya koymaktadýr. Bertaraf 

yollarýna, hangi atýklarýn tehlikeli atýk olduðuna, ilgili sektörlerde hangi en uygun tekniklerle 

kirlilik önleme ve temiz üretime iliþkin uygulamalarýn artýrýlacaðýna yönelik olarak sanayicinin 

bilinçlendirilmesi saðlanacak, atýk borsasý özendirilecektir. 

Hedef 2 (SÖ12H2): Katý atýk ve tehlikeli atýk depolama ve bertaraf kapasiteleri artýrýlacaktýr

Hedef 3 (SÖ12H3): Sanayici ve kentsel kullanýmdaki aktörler bilinçlendirilecektir

SÖ13: Hava Kalitesinin Kontrolü ve Ýyileþtirilmesinin Saðlanmasý

Evsel ýsýtma, ulaþým ve aðýrlýklý olarak endüstri kaynaklý hava kirliliði sonucuÝzmir'de hava 

kalitesinin sürdürülebilir kontrolü ve iyileþtirilmesi önem kazanmaktadýr. Bölgenin yenilenebilir 

enerji kaynaklarý potansiyeli deðerlendirildiðinde güçlü bir yerde durduðu görülmektedir. 

Dolayýsýyla bu öncelik, sektörel olarak çevre teknolojilerini kapsayan ileri teknolojilere dayalý 

sanayi ve yenilenebilir enerjiler sektörleri ile birlikte ele alýnacaktýr. Arka sayfadaki tabloda bu 

öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir.  

Katý atýk transfer istasyonu kapasitesi 1304 ton/gün'den 1800 ton/gün'e çýkarýlacaktýr.

Katý atýk bertaraf kapasitesi 2300 ton/gün'den 4500 ton/gün'e çýkarýlacaktýr.

Tehlikeli endüstriyel atýk oraný % 10,2'den % 8,5'a indirilecektir.

Sanayide katý atýðýn geri kazaným ve yeniden kullaným oraný % 4'ten % 15'e çýkarýlacaktýr.

Kentsel atýðýn geri kazaným oraný % 1'den % 5'e çýkarýlacaktýr.

“Sürdürülebilir Katý Atýk ve Tehlikeli Atýk Yönetiminin 
Saðlanmasý” Önceliði için Performans Göstergeleri
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Bu stratejik öncelik kapsamýnda üç hedef belirlenmiþtir. 

Ýzmir'de tüketilen toplam enerjinin yaklaþýk % 60'ý endüstriyel kaynaklýdýr. Bu deðer yaklaþýk      

% 45 olan Türkiye ortalamasýnýn oldukça üzerindedir. Dolayýsýyla, Ýzmir'de hava kirliliðinin önem-

li kaynaklarýndan biri sanayidir. Özellikle Aliaða'da etkinlik gösteren ve yönetmeliklerde “kirletici 

vasfý yüksek tesisler” olarak sýnýflandýrýlan elektrik ark ocaklý demir çelik tesisleri (hurdadan çelik 

üreten tesis), gemi söküm tesisleri, rafineri, petrokimya, gaz dolum tesisleri, haddehaneler vb. 

Ýzmir'de en önemli hava kirletici kaynaklar konumundadýr. Aliaða ile birlikte Kemalpaþa ve 

Torbalý'da endüstriyel faaliyet gerçekleþtiren tesisler ve çimento fabrikalarýnda da temiz enerji 

kullanýmý artýrýlacak, mevcut emisyonlar yeni teknolojiler kullanýlarak azaltýlacaktýr. 

Bölgede kýþ aylarýnda yoðun bir hava kirliliði yaþanmaktadýr. Bölgede özellikle jeotermal ile 

konut ýsýtma gerçekleþtiril olmasýna karþýn, mevcut konut ýsýtma potansiyelinin yalnýzca % 11'i 

kullanýlmaktadýr. Dolayýsýyla Dikili, Bergama, Aliaða, Seferihisar, Çeþme, Bayýndýr, Balçova ve 

Narlýdere ilçelerinde jeotermal konut ýsýtma yatýrýmlarý hýzlandýrýlacaktýr. Öte yandan jeotermal 

enerjili konut ýsýtmanýn uygulanabilir olmadýðý bölgelerde doðalgaz kullanýmý artýrýlacaktýr.

Ýzmir'de Alsancak, Bornova, Karþýyaka, Güzelyalý, Çiðli ve Buca'da toplam altý ölçüm istasyonu 

vardýr. Çevre ve Orman Bakanlýðý da Gaziemir Ölçüm Ýstasyonu'ndan ölçüm deðerleri toplamak-

tadýr. Fakat Aliaða, Torbalý, Kemalpaþa gibi sanayi alanlarýnda hava ölçüm istasyonu yoktur. Do-

layýsýyla kent merkezi dýþýndaki bu ve bunun gibi sanayi yoðun bölgelerde de hava kirliliðinin dü-

zenli olarak izlenmesi ve bu þekilde kontrolü saðlanacaktýr.

Hedef 1 (SÖ13H1): Sanayide ve evsel ýsýtmada yenilenebilir ve temiz enerji kullanýmý desteklenecektir

Hedef 2 (SÖ13H2): Sanayi yoðun alanlarda hava kirliliði kontrolü saðlanacaktýr. 
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BM ve DPT Binyýl 
Kalkýnma Hedefleri 
(2005-2015)

Çevre ve Orman 
Bakanlýðý AB Entegre 
Çevre Uyum 
Stratejisi (UÇES) 
(2007-2023)

Ulusal Çevre 
Eylem Planý

Ulusal Ýklim 
Deðiþikliði Strateji 
Belgesi 
(2010-2020)

Çevresel Sürdürülebilirliðin Saðlanmasý

Hava Sektörü Geliþme Ekseni

Endüstriyel Kirlilik ve Kontrolü Sektörü

Enerji Sektöründen Kaynaklanan Hava 
Kirliliði

Ýklim Deðiþikliði Ulusal Hedefleri

• Sürdürülebilir Kalkýnma Ýlkeleri ile Ülke Politika ve 
   Programlarýnýn Entegrasyonunun Saðlanmasý, 
   Çevresel Kaynaklarýn Kaybýný Tersine Çevirmek

• Hava Kalitesi Hedefleri Tanýmlanacak ve 
   Oluþturulacaktýr.
• Tanýmlanmýþ Metotlar ve Kriterler Baz Alýnarak Hava 
   Kalitesi Tayin Edilecektir
• Hava Kalitesinin Ýyileþtirilmesine Yönelik Eylem 
   Planlarýnýn Uygulanmasý ve Çevre Dostu Temiz 
   Teknolojilerin Kullanýmý Saðlanacaktýr

• Tesislerin Yatýrým Ýhtiyaçlarý ve Bu Yatýrýmlarýn 
   Gerçekleþme Süresi de Göz Önüne Alýnarak Ýlgili 
   Direktifler Ýç Mevzuata Kazandýrýlacak ve Etkin 
   Olarak Uygulanacaktýr

• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Kullanýmýnýn 
   Desteklenmesi

• Mevcut Teknoloji ve Kalkýnma Düzeyimiz Göz 
   Önüne Alýnarak Temiz Üretime Yönelik Ar-Ge ve 
   Yenilik Kapasitesini Geliþtirmek, Bu Alanda Rekabet 
   ve Üretimin Artýrýlmasýný Saðlayacak Ulusal ve 
   Uluslararasý Finansman Kaynaklarýný ve Teþvik 
   Mekanizmalarýný Oluþturmak

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu 
Kalkýnma Planý 
(2007-2013)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý • Çevrenin Korunmasý ve Kentsel Altyapýnýn 
   Geliþtirilmesi
• Enerji ve Ulaþtýrma Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi



SÖ14: Hassas Ekosistemler ve Biyoçeþitliliðin Devamlýlýðýnýn Saðlanmasý

Ýzmir, önemli hassas ekosistemlere ev sahipliði yapmaktadýr. Foça, Türkiye'de Özel Çevre 

Koruma Alaný (ÖÇKA) olarak sayýlan 14 bölgeden biridir ve Akdeniz foklarýna ev sahipliði 

yapmaktadýr. Türkiye'de bulunan 426 kuþ türünden 217'si Gediz Deltasý'nda gözlenmiþtir. Bu 

217 kuþ türü içerisinde, nesli dünya ölçeðinde tehlike altýnda bulunan 28 kuþ türü yer 

almaktadýr. Ayrýca deltada yaklaþýk 700 tür bitki vardýr ve bunlardan 11'i endemik türdür. Öte 

yandan, Kemalpaþa (Nif Daðý), Çeþme (Alaçatý, Zeytineli), Karaburun, Ödemiþ (Bozdað) ve 

Selçuk'ta da özel türler bulunmaktadýr. Ayrýca bölgede ormanlýk alan oraný yüksek olmasýna 

raðmen verimli orman alanlarýnýn oraný düþüktür. Uluslararasý Biyolojik Çeþitlilik Sözleþmesi ve 

sonrasýnda Ulusal Biyolojik Çeþitlilik Stratejisi ve Eylem Planý çerçevesince biyoçeþitliliðin 

korunmasý, biyolojik kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmý konularý önem kazanmýþtýr. 

Biyoçeþitliliðin önemli olduðu bölgede bu hedefler, anahtar sektörlerden olan turizm sektörünü 

destekleyen hedefler içermektedir. Aþaðýdaki tabloda bu öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge 

ve stratejiler gösterilmektedir. 

Bu öncelik için iki hedef belirlenmiþtir.

3 3Pm  konsantrasyonu 52 µg/m ' ten 35 µg/m 'e düþürülecektir.10

3SO  konsantrasyonu için 18 µg/m  olan deðer korunacaktýr.2

Konut ýsýtmada kullanýlan jeotermal kaynak potansiyelinin teorik jeotermal kaynak potansiyeline 
oraný % 11'den % 15'e çýkarýlacaktýr.

“Hava Kalitesinin Kontrolü ve Ýyileþtirilmesinin Saðlanmasý” 
Önceliði için Performans Göstergeleri

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu 
Kalkýnma Planý 
(2007-2013)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý • Çevrenin Korunmasý ve Kentsel Altyapýnýn 
   Geliþtirilmesi
• Tarýmsal Yapýnýn Etkinleþtirilmesi

BM ve DPT Bin yýl 
Kalkýnma Hedefleri 
Raporu (2000-2015)

Çevre ve Orman 
Bakanlýðý AB Entegre 
Çevre Uyum 
Stratejisi (UÇES) 
(2007-2023)

Çevre ve Orman 
Bakanlýðý Foça Özel 
Çevre Koruma 
Bölgesi Eylem Planý 
(2008-2013)

Ulusal Çevre 
Eylem Planý

Çevresel Sürdürülebilirliðin Saðlanmasý

Doða Koruma Sektörü

Biyoçeþitliliðin Araþtýrýlmasý, 
Ýzlenmesi ve Korunmasý

Doðal, Tarihi ve Kültürel 
Deðerlerin Korunmasý

• Sürdürülebilir Kalkýnma Ýlkeleri ile Ülke Politika ve 
   Programlarýnýn Entegrasyonunun Saðlanmasý, 
   Çevresel Kaynaklarýn Kaybýný Tersine Çevirmek

• Biyolojik Çeþitliliðin Azalmasýna Yol Açan 
   Etmenlerin Belirlenmesi ve Azaltýlmasýna Yönelik 
   Önlemlerin Alýnmasý

• Su Kalitesinin Ýzlenmesi, Biyoçeþitliliðin 
   Korunmasý

• Koruma Ýçin Parasal Kaynaklarýn Çoðaltýlmasý
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Hedef 1 (SÖ14H1): Bölgede ulusal ve uluslararasý öneme sahip ekosistemler koruma kullanma 

dengesi gözetilerek canlandýrýlacaktýr

Hedef 2 (SÖ14H2): Biyoçeþitlilik korunacaktýr

SÖ15: Enerji Verimliliðinin Saðlanmasý

Bölgede ulusal ve uluslararasý öneme sahip ekosistemlerin korunmasý, tanýtýlmasý saðlanacak 

ve bilinçlendirme çalýþmalarý gerçekleþtirilecektir. Tehdit altýndaki endemik türler korunacaktýr. 

Özellikle ÖÇKA alaný olan Foça, Ramsar Alaný olan Gediz Deltasý ile Çeþme, Karaburun, Ödemiþ 

ve Selçuk'taki doðal varlýklar korunacak, bu alanlar ekoturizme kazandýrýlacaktýr. Bu turizm çeþit-

lerinde ulusal ve uluslararasý yükümlülüklere uygun faaliyetler teþvik edilecek, koruma kullanma 

dengesini gözeten projeler geliþtirilecektir. Ayrýca sulak alanlarýn korunmasýna yönelik koruma 

bölgelerinin ilgili tüm fiziki planlarda iþlenmesi ve sulak alanlarýn korunmasý ve yönetimine iliþkin 

yol haritalarýnýn oluþturulmasý saðlanacaktýr. Gediz Deltasý, Alaçatý kýyý ekosistemleri, Gölcük 

Gölü, Küçük Menderes Deltasý gibi sulak alanlarda projeler geliþtirilecek, hazýrlanmýþ olan yöne-

tim planlarýna uyum saðlanacaktýr.

Bölgede biyoçeþitliliðin tespiti ve korunmasý üzerine çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Özellikle endüstri-

yel alanlarda biyoçeþitliliðin tespit edilmesi, korunmasý ve tanýtýlmasý alanýnda projeler ger-

çekleþtirilecektir. Denizlerde ve sulak alanlarda biyoçeþitliliðinin izlenmesi, korunmasý sað-

lanacaktýr. Foça'da Akdeniz fokunun üreme ve yavrulama alaný olarak hayati öneme sahip olan 

Orak ve Siren kayalýklarýnýn yerleþim kaynaklý deniz kirliliðinden korunmasý saðlanacak, alana 

iliþkin yönetim planý çalýþmalarý tamamlanacaktýr. Bu bölgelerde vahþi depolama alanlarýnýn 

durum tespiti, rehabilitasyonu ve atýksu arýtma tesisi verimliliðinin saðlanmasý da önem 

taþýmaktadýr. Ayrýca orman biyolojik çeþitliliðinin daha iyi deðerlendirilebilmesi için izleme 

programlarý geliþtirilmesi ve uygulanmasý saðlanacak, orman biyolojik çeþitliliðinin daha etkin 

korunmasý ve sürdürülebilir kullanýmý için uygun mekanizmalar oluþturulacaktýr. 

Sanayileþme ve ekonomik büyümeye baðlý olarak enerji tüketimi hýzla artmaktadýr. Uluslararasý 

düzeyde enerji verimliliði konusu 2000'li yýllarýn baþýnda gündeme gelmiþ, hem yasal düzen-

lemeler hem de eylem planlarý düzeyinde bir takým uygulamalar baþlamýþtýr. Ülkemizde de 2007 

yýlýnda enerji verimliliði kanunu yayýnlanmýþ ve baþta konut ve sanayi olmak üzere birçok alanda 

enerji verimliliðinin saðlanmasý öngörülmüþtür. Kiþi baþýna elektrik tüketimi 2007'de Ýzmir'de 

4.139 kwh iken, bu deðer Ege Bölgesi'nde 2.879 kwh, Türkiye genelinde ise 2.198 kwh'dir. Bu 

durum bölgede enerji kullanýmýnýn oldukça yüksek seviyelerde olduðunu göstermektedir. Özel-

likle elektrik tüketiminin büyük kýsmýný gerçekleþtirilen sanayi kuruluþlarý baþta olmak üzere, 

konutlarda ve çalýþma alanlarýnda enerji verimliliðinin saðlanmasý önemlidir. Aþaðýdaki tabloda 

bu öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir. 

Bozuk orman alaný oraný % 83'ten % 70'e düþürülecektir.

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu 
Kalkýnma Planý 
(2007-2013)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý • Enerji ve Ulaþtýrma Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi

BM ve DPT Bin yýl 
Kalkýnma Hedefleri 
Raporu (2000-2015)

Çevresel Sürdürülebilirliðin Saðlanmasý • Sürdürülebilir Kalkýnma Ýlkeleri ile Ülke Politika 
   ve Programlarýnýn Entegrasyonunun Saðlanmasý, 
   Çevresel Kaynaklarýn Kaybýný Tersine Çevirmek

“Hassas Ekosistemler ve Biyoçeþitliliðin Devamlýlýðýnýn 
Saðlanmasý” Önceliði için Performans Göstergesi
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Bu öncelik için bir hedef belirlenmiþtir. Söz konusu hedefe ulaþmak amacýyla özellikle yenilikçi 

ve ileri teknolojilerin bölgede desteklenmesi önemlidir. 

2020'de enerji tüketiminin sanayileþme ve teknolojik geliþmeler paralelinde 2007'nin iki 

katýndan fazla artacaðý öngörülmektedir. Enerji verimliliði dýþa baðýmlýlýðý azaltýrken üretici 

sanayi kuruluþlarýnýn iç ve dýþ pazarlardaki rekabet gücünü artýrmakta, aile veya iþletme 

bütçesinde ýsýtma ve aydýnlanma giderlerinden tasarruf edilmesini saðlamaktadýr. Böylece 

çevre ve insan saðlýðýna olumlu bir katký saðlanmaktadýr. Bu kapsamda, bölgede özellikle enerji 

yoðun sanayi tesislerinde ayný enerji ile daha fazla üretime imkân saðlayacak projelerin 

geliþtirilmesi saðlanacaktýr. Ayrýca kamu ve özel mülkiyete ait binalarda elektrik tasarrufunun, 

toplumda enerji kültürü ve verimliliði hakkýnda bilincin geliþtirilmesi saðlanacaktýr.

Yeþil binalar, yeþil olmayanlara kýyasla % 30 gibi çok ciddi oranlarda enerji tasarrufu sað-

lamaktadýr. Yeþil bina mevzuatýný oluþturmuþ ülkelerde yeni yapýlacak olan tüm binalar bu 

mevzuata uymak zorundadýr. Ýzmir'de yerel yönetimlerin 'yeþil bina' konusunda farkýndalýk 

düzeyleri artýrýlacak, yeþil bina sektörünün potansiyeli ortaya çýkarýlacaktýr. Ev ve iþyerlerinin 

sadece enerji tüketen yerler olarak deðil,ayný zamanda enerji üreticileri olarak da þebeke içinde 

yer almasýný saðlayan 'akýllý þebeke' uygulamalarý izlenecektir.

Hedef 1 (SÖ15H1): Enerji verimliliði özendirilecek ve buna yönelik teknoloji kullanýmý desteklenecektir

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlýðý 
Stratejik Planý 
(2010-2014)

Türkiye için Enerji 
Verimliliði Stratejisi

Ulusal Çevre 
Eylem Planý

Enerji Arz Güvenliði

Enerji tüketim sektörlerinde (sanayi, 
bina, ulaþým) enerji verimliliði 
stratejisinin geliþtirilmesi ve 
uygulanmasý için teknik/finansal 
destek saðlanmasý 

Doðal, Tarihi ve Kültürel 
Deðerlerin Korunmasý

• Enerji Verimliliðini Arttýrmak

• Türk Enerji Verimliliði Politikasýnýn Geliþtirilmesine 
   Yardýmcý Olmak 
• Stratejinin Hayata Geçirilmesi için Kurumsal 
   Düzenlemelerin Oluþturulmasýna Yardýmcý Olmak 
• Binalarda Enerji Verimliliði 
• Sanayide Enerji Verimliliði 
• Belediyelerde Enerji Verimliliði 
• Ulaþtýrmada Enerji Verimliliði

• Koruma Ýçin Parasal Kaynaklarýn Çoðaltýlmasý

Konutlarda kiþi baþýna elektrik tüketimi 790 kWh'den 700 kWh'a düþürülecektir.

“Enerji Verimliliðinin Saðlanmasý” Önceliði için Performans Göstergesi
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Sürdürülebilir Çevre Geliþme Ekseninin GZFT Analizi 

• Evsel ýsýnma ve sanayide kullanýlan yakýtlarýn kalitesine sýnýrlama getirilmesi ve kullanýlan yakýtlarýn denetlenmesi

• Sanayi ve evsel ýsýnmada doðalgaza geçilmesi

• Körfez'deki kirliliði önlemek amacýyla Büyük Kanal Projesi kapsamýnda 2000 yýlýnda devreye giren Arýtma Tesisi'nin 

   varlýðý

• Ýzmir kýyýlarýnýn, Akdeniz fokuna yaþama, beslenme ve üreme alaný oluþturmasý

• Birçok kuþ türüne ev sahipliði yapýlmasý

• Yaban hayatý koruma alanlarýnýn bulunmasý

• Geri dönüþüm ve atýk yönetimi konusunda teknik kapasitenin bulunmasý

• Çevre konusunda çalýþan üniversitelerin ve araþtýrma merkezlerinin bulunmasý

• Ýldeki kamu ve yerel yönetim kuruluþlarý ile üniversitelerin proje deneyimleri bulunmasý

• Orman varlýðýnýn Türkiye'ye göre fazla olmasý

GÜÇLÜ YÖNLER

• Çevre il ve ilçelerde altyapý ve arýtma tesislerine yönelik yatýrýmlarýn artýrýlmasý

• Organik tarýmýn geliþmesiyle toprak kirliliðinin azalacak olmasý

• Avrupa Birliði ve ulusal yenilenebilir enerji politikalarýnýn yerli, ucuz ve temiz enerjiyi destekliyor olmasý

FIRSATLAR
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• OSB'lerde atýk yönetimi konusunda ciddi eksiklikler olmasý

• Su kaynaklarýnýn yetersiz olmasý

• Arýtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun payýnýn düþük olmasý ve bazý ilçelerde klorlama, depolama hizmetlerinin eksik 

   olmasý

• Kanalizasyon altyapýsýnda eksiklikler olmasý

• Deniz kirliliði sorunu olmasý

• Katý atýk bertarafý konusunda kapasitenin ve atýk depolama altyapýsýnýn yetersiz olmasý

• Atýk çamur bertarafýnýn yetersiz olmasý

• Sanayi tesislerinin kent içi hava kalitesini olumsuz etkilemesi, atýklar açýsýndan sorunlu olmasý

• Gediz Havzasý'nýn çoðunlukla endüstriyel, tarýmsal; Bakýrçay Havzasý'nýn tarýmsal; Küçük Menderes Havzasý'nýn evsel 

   ve tarýmsal faaliyetlerden dolayý kirleniyor olmasý

• Sanayide suyun yeniden kullaným oranýnýn düþük olmasý

• Çevre yönetim sistemlerinin kullaným oranýnýn düþük olmasý

• Tehlikeli atýk konusunda firmalarýn bilgi yetersizliði, bilgisi olan firmalarda ise depolama sorunu, tehlikeli atýk geri 

   kazanýmý için kullanýlan lisanslý geri kazaným tesislerinin yeterli kapasiteyi saðlayamamasý

• Tüm havzalarda kirlilik kontrolünün yetersiz olmasý

• Bilinçsiz ve kontrolsüz gübre ve tarým ilaçlarý kullanýlmasý

• Aþýrý sayýda açýlan yer altý kuyu sularý nedeniyle Küçük Menderes su seviyesinin gittikçe düþmesi

• Verimli orman alanlarý bakýmýndan Türkiye ortalamasýnýn altýnda olunmasý

• Ýzmir ormanlarýnýn birinci derece yangýna hassas ormanlardan oluþmasý

• Hava kirliliði ölçüm istasyonlarýnýn yetersiz kalmasý

• Yeterli sayýda atýk su arýtma tesisi bulunmamasý

• Endemik türleri içeren nitelikli alanlarýn herhangi bir koruma statüsüne sahip olmamasý

ZAYIF YÖNLER

• Küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliði yaþanýyor olmasý

• Körfez'deki iyileþme sürecini olumsuz etkileyen bazý kirlilik girdilerinin devam etmesi

• Gediz havzasýna diðer illerden evsel atýklar ve sanayi atýklarý gelmesi

• Sanayi tesislerinin yerleþim merkezlerine yakýnlýðýnýn çevresel tehditler oluþturmasý

TEHDÝTLER



Bir bölgenin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda en önemli 

adýmlardan biri ekonomik ve sosyal yaþamý destekleyecek biçimde 

altyapý ve üstyapýnýn geliþtirilmesidir. Baþta anahtar sektörler olmak 

üzere altyapý ve üstyapýnýn güçlendirilmesi ÝZBP'nin temel geliþme 

eksenlerinden biridir.

Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda çeþitli politika ve stratejilerle 

altyapýnýn ve üstyapýnýn geliþtirilmesi hedeflenmiþtir. Ayrýca, enerji 

ve ulaþtýrma altyapýsýnýn geliþtirilerek “ekonomik kalkýnmanýn ve 

sosyal geliþmenin ihtiyaç duyduðu enerjinin sürekli, güvenli ve 

asgari maliyetle temini” ulusal ölçekte tanýmlanmýþ hedefler 

arasýndadýr. Yine benzer þekilde Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda, 

çevrenin korunmasý ve kentsel altyapýnýn geliþtirilmesi 

öngörülmektedir. Tarihi ve doðal mirasýn korunup geliþtirilerek 

ekonomik deðere dönüþtürülmesi, plandaki stratejik öncelik ve 

hedeflerden biri olarak  belirlenmiþtir. 

Yaþam kalitesinin artýrýlmasý, üretimin desteklenmesi ve bölgesel 

ekonominin rekabet gücünün artýrýlmasý için güçlü bir altyapý ve 

üstyapý temel unsurlardan biridir. Bu baðlamda plandaki bu geliþme 

ekseninin temel amacý 

 olarak belirlenmiþtir. Bu geliþme ekseni kapsamýn-

da dört stratejik öncelik tanýmlanmýþtýr.

Ulaþým aðlarý, bir bölgenin diðer bölgeler ile fiziksel, sosyokültürel 

ve ekonomik baðlantýlarýnýn saðlanmasý bakýmýndan büyük önem 

taþýmaktadýr.  Ýzmir'i çevre illere, ülkenin diðer bölgelerine ve 

yurtdýþýna baðlayan ulaþým aðlarýnýn geliþtirilmesi, bölgesel 

ekonominin canlandýrýlmasý bakýmýndan temel bir öncelik olarak 

ortaya çýkmaktadýr. 

ulaþým, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve bilgi 

iletiþim altyapýlarýný geliþtirerek Ýzmir'in ekonomik ve sosyal kalkýnmasýna 

ivme kazandýrmak

SÖ16: Ulaþým Aðlarýnýn Güçlendirilmesi

EKSENLERi 
GELiÞME 

4.4  Güçlendirilmiþ Altyapý ve Üstyapý
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Aþaðýdaki tabloda bu öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir.

Bu stratejik öncelik altýnda dört hedef bulunmaktadýr. 

Ege Bölgesi'nin merkezi Ýzmir; konumu nedeniyle yerleþim yerleri ile tarým, sanayi ve turizm 

bölgelerini birbirine baðlayan bir geçiþ noktasý özelliðini taþýmaktadýr. Bunun yaný sýra limanlarý ve 

Adnan Menderes Havalimaný sayesinde uluslararasý baðlantýlara sahiptir. 

Ýzmir ekonomisinin canlandýrýlmasý, Ýzmir'in bölgesel, ulusal ve uluslararasý düzeyde rekabet 

edebilirliðinin arttýrýlmasý için, öncelikle Ýzmir'in anahtar sektörleri olarak belirlenen Tarým ve 

Tarýma Dayalý Sanayi, Ýleri Teknolojiye Dayalý Sanayiler, Turizm, Yenilenebilir Enerji ve Lojistik 

sektörlerinin geliþimini destekleyecek ve hýzlandýracak þekilde ulaþým baðlantýlarý güçlendirile-

cektir.

Bu doðrultuda, Ýzmir'in çevre illerle, Ýstanbul ve Ankara'yla olan baðlantýlarýnýn iyileþtirilmesi; 

Ýzmir-Ýstanbul Otoyol Projesi ve Ýzmir-Ankara Hýzlý Tren Projesi'nin hayata geçirilmesi; Ýzmir'den 

yurtdýþýna direkt uçuþlarýn çeþitlendirilmesi ve sayýsýnýn artýrýlmasý; baþta Ýzmir Limaný olmak 

üzere mevcut limanlarýn ve kurulacak Çandarlý Limaný'nýn ana arter baðlantýlarýnýn intermodal 

(çoklu) taþýmacýlýða yönelik olarak güçlendirilmesi; bu anlamda özellikle limanlarla demiryol-

larýnýn entegrasyonu; Ýzmir'in önemli bir lojistik üs olmasýný saðlayacak lojistik merkezin 

kurulmasý ve yeni bir kruvaziyer limanýnýn inþasý önem kazanmaktadýr.

Hedef 1 (SÖ16H1): Karayolu, denizyolu, havayolu aðlarý ve raylý sistemler anahtar sektörleri 

destekleyecek þekilde güçlendirilecektir

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu Kalkýnma 
Planý 
(2007-2013)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý • Enerji ve Ulaþtýrma Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi

Ulaþtýrma Ana Planý 
Stratejisi

Ulaþtýrma Ana Planý 
Stratejisi

Demiryolu

Denizyolu

Kentsel Ulaþtýrma

Kombine Taþýmacýlýk

Lojistik

• Kombine Taþýmacýlýða Öncelik Tanýnmasý

• Mevcut Limanlarýmýzýn Deniz Ulaþtýrma 
   Faaliyetlerinde Gemiye, Yük ve Yolcuya ve Çevreye 
   Yönelik Uluslararasý Asgari Standartlarda Ýyi Hizmet 
   Sunacak Altyapý Yatýrýmlarýnýn Tamamlanarak 
   Limanlarýmýzýn Teknolojiye, Uluslararasý Kural ve 
   Standartlara Uyumunun Saðlanmasý
• Demiryolu, Karayolu Baðlantýlý Kombine 
   Taþýmacýlýðýn Geliþtirilmesi
• Kamu Limanlarýnda Baþlatýlan Özelleþtirme 
   Çalýþmalarýnýn Etkin Bir Biçimde Gerçekleþtirilmesi
• Ege ve Akdeniz'de Aktarma Merkezi Olacak 
   Limanlarýn Belirlenmesi ve Geliþtirilmesi

• Toplu Taþýmaya Öncelik Verilmesi
• Altyapýnýn Kullanýmý ve Yatýrýmlar
• Raylý Sistemler
• Otopark Politikasý
• Yayalaþtýrma

• Kombine Taþýmacýlýðýn Yaygýnlaþmasýna Özen 
   Gösterilmesi
• Kombine Taþýmacýlýkla Ýlgili Destek Çalýþmalarýnýn 
   Sonuçlandýrýlmasý
• Gerekli Yatýrýmlarýn Gerçekleþtirilmesi

• Ülke Genelinde Lojistik Entegrasyonlar Saðlanmasý, 
   Sektörel Verimlilik ve Etkinliði Arttýracak Altyapý 
   Yatýrýmlarýnýn Yapýlmasý veya Tamamlanmasý
• Kent Ýçi Lojistiðe Özel Önem Verilmesi
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Hedef 2 (SÖ16H2): Ýzmir Limaný'nýn ulaþým baðlantýlarý ve altyapýsý güçlendirilerek, limanda elleçlenen 

konteynýr miktarý artýrýlacaktýr

Hedef 3 (SÖ16H3): Deniz ulaþýmý ve raylý sistemler öncelikli olmak üzere kent içi ulaþým olanaklarý 

güçlendirilecektir

Hedef 4 (SÖ16H4): Merkez ve ilçeler arasýndaki ulaþým baðlantýlarý ve kýrsal ulaþým altyapýsý 

güçlendirilecektir

Türkiye'nin konteynýr elleçlemede devlet tarafýndan iþletilen limanlar arasýnda ilk sýradaki ihraç 

limaný olan Ýzmir Limaný, geçmiþten bugüne sadece Ýzmir'in deðil Türkiye'nin ticaretinde de 

önemli bir yere sahip olmuþtur. Kentin geliþmesiyle birlikte kent merkezinde kalan liman için 

geniþletme çalýþmalarý, kanal taramasý, teknik ekipman alýmý gibi faaliyetler gündemdedir. 

Limanýn þu anki fiziki yapýsý, büyük gemilerin kanal derinliði nedeniyle limana yanaþamamasýna, 

dolayýsýyla diðer limanlarý tercih etmesine sebep olmaktadýr. Ýzmir Limaný'nýn ana liman özel-

liðine kavuþturulmasý için özelleþtirme süreci tamamlanmalý ve liman, iþletme kapasitesi 

bakýmýndan güçlendirilmelidir.

Ýzmir Limaný'nýn kent merkezinde kalmasý, limana giriþ-çýkýþlar nedeniyle trafik sýkýþýklýðýný 

artýrmaktadýr. Bu durumun yaný sýra, liman içinde demiryolu hattý olmasýna karþýn çevre 

baðlantýlarýnýn yetersiz olmasý ve baðlantý olan noktalarda yük taþýmacýlýðýna uygun raylarýn 

bulunmamasý, demiryolu ile yapýlacak kombine taþýmacýlýðýn artýrýlmasýna engel teþkil 

etmektedir. Bu olumsuzluklarýn giderilmesi, kapasite artýþýnýn saðlanabilmesi bakýmýndan baþta 

mevcut çevre yoluna baðlantý olmak üzere Ýzmir Limaný'nýn karayolu ve demiryolu baðlantýlarý 

iyileþtirilecektir. 

Derinliðinin yeterli olmamasý nedeniyle büyük gemilerin yanaþamadýðý ya da % 25-30 eksik 

kapasite ile yanaþabildiði Ýzmir Limaný'nda, yaklaþým kanalý tarama çalýþmalarý yapýlarak derinlik 

artýrýlmalýdýr. Limanda yükleme-boþaltma iþlemlerinde kullanýlan teknik ekipmanlarýn yetersiz 

kalmasý ve operatör azlýðý nedeniyle verimsiz çalýþmasý sonucu ortaya çýkan sýkýþýklýk ve 

gemilerin uzun süreler beklemesi probleminin giderilmesi için, liman teknik ekipman yönünden 

yenilenerek güçlendirilecek, operatör eksiði tamamlanacaktýr. 

Konumu itibariyle kent içi ulaþým imkanlarý bakýmýndan çeþitliliðe sahip Ýzmir'de, geçmiþten 

bugüne en büyük paya sahip olan karayolu ulaþýmýnýn payýnýn azaltýlarak deniz ulaþýmý ve raylý 

sistemlerin güçlendirilmesi yönünde son yýllarda hýz kazanan çalýþmalar devam etmeli ve kent içi 

ulaþým sistemlerinin Ulaþým Ana Planý dahilinde entegrasyonu saðlanmalýdýr. Bu anlamda, 

devam etmekte olan ve planlanan raylý sistem çalýþmalarýnýn tamamlanmasý, deniz ulaþýmýnda 

iskele ve sefer sayýsýnýn artýrýlarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi önem kazanmaktadýr.

Ýzmir'de bulunan motorlu araç sayýsýnýn on yýl öncesine göre neredeyse iki katýna ulaþmasýnýn yol 

açtýðý trafik ve çevre sorunlarýnýn yaný sýra özellikle kentin iþ ve eðlence merkezlerinde 

yoðunlaþan otopark sorununun çözümüne yönelik çalýþmalar gerçekleþtirilecektir. Kent içi 

ulaþým sisteminin tamamlayýcýsý olarak yaya ve bisiklet ulaþýmýna önem verilecek ve bu türlerin 

kullanýmýnýn özendirilmesi amacýyla yaya yollarý ve bisiklet yollarý yaygýnlaþtýrýlacaktýr. Kent içi 

ulaþýmýn düzenlenmesinde engelli kiþiler göz önünde bulundurulacaktýr.

Kýrsal ulaþým altyapýsýný oluþturan, ilçe ve köyleri birbirine baðlayan yollarda yapýlacak 

iyileþtirmeler, ilçelere olan ulaþým imkanlarýnýn arttýrýlmasý ve çeþitlendirilmesi, bunun için gerekli 

otogar, iskele vb. fiziksel altyapýnýn inþasý yoluyla Ýzmir kent merkezi ile özellikle turizm 

faaliyetlerinin yoðunlaþtýðý ilçeler arasýndaki ulaþým baðlantýlarý güçlendirilecektir.

Ayrýca tarýmsal ürünlerin satýþ ve pazarlama olanaklarýnýn geliþtirilmesi, tarým girdisi 

hammaddelerin tarým alanlarýna eriþiminin güçlendirilmesi Ýzmir için önem taþýmaktadýr. 
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Bölgede bu konuya iliþkin ihtiyacýn giderilmesi için tarým alanlarýndaki üretim yollarýnýn 

güçlendirilmesi saðlanacak, buna iliþkin altyapý geliþtirilecektir.

Ýzmir gerek kent merkezinde, gerekse ilçelerdeki kentsel alanlarda pek çok doðal ve tarihi 

varlýða sahiptir. Bu varlýklar, özellikle turizm sektörü için potansiyel taþýmakta olup bu 

potansiyelin deðerlendirilebilmesi için mevcut altyapýnýn iyileþtirilmesi gerekmektedir. Bunun 

yaný sýra kentsel çevrelerde yapý ve yapý gruplarý ile yeþil alanlar, bahçeler, avlular, yollar, 

meydanlar gibi öðeler bir bütünlük oluþturacak þekilde düzenlenmelidir. 

Kent mobilyasý, aydýnlatma elemanlarý, durak, yön levhasý, pano, telefon kulübesi, kaldýrým 

kaplamalarý gibi unsurlarýn kentsel estetik bakýmýndan bütünlük arz etmesi saðlanarak,kentin 

çekiciliði artýrýlmalýdýr. Bölgede hem yapýlarýn, hem de bunlarýn bir araya gelmesiyle oluþan 

çevre yalnýzca iþlevselliðe dair deðil, kent estetiðine iliþkin de nitelikler taþýr hale getirilmelidir. 

Aþaðýdaki tabloda bu öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir.

SÖ17: Doðal ve Tarihi Varlýklarýn Deðerlendirilmesine Ýliþkin Altyapýnýn ve Kent Estetiðinin 

Ýyileþtirilmesi
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Direkt uçuþ yapýlan yabancý þehir sayýsý 103'ten 120'ye çýkarýlacaktýr.

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi tarafýndan iþletilen otopark sayýsý 54'ten 60'a çýkarýlacaktýr.

Kent merkezinde sahil kesiminde bulunan yaya yollarýnýn toplam uzunluðu 37,4 km'den 
45 km'ye çýkarýlacaktýr. 

Kent merkezinde sahil kesiminde bulunan bisiklet yollarýnýn toplam uzunluðu 25,8 km'den 
30 km'ye çýkarýlacaktýr.

Asfalt köy yollarýnýn toplam köy yollarý içindeki oraný % 74'ten % 85'e çýkarýlacaktýr.

Ýzmir Limaný'nda elleçlenen konteynýr miktarý 884.966 TEU'dan 1.200.000 TEU'ya çýkarýlacaktýr.

“Ulaþým Aðlarýnýn Güçlendirilmesi” Önceliði için Performans Göstergeleri

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu Kalkýnma 
Planý 
(2007-2013)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý • Çevrenin Korunmasý ve Kentsel Altyapýnýn 
   Geliþtirilmesi

Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý, Türkiye 
Turizm Stratejisi 
2023 Eylem Planý 
(2007-2013)

Ulusal Kýrsal Kalkýnma 
Stratejisi

Kentsel Ölçekte Markalaþma

Kýrsal Altyapýnýn Geliþtirilmesi

Kýrsal Alan Fiziki Altyapý Hizmetlerinin 
Geliþtirilmesi ve Yaþam Kalitesinin 
Artýrýlmasý

• Mimari Düzenlemeler
• Sosyal ve Kültürel Düzenlemeler

• Kýrsal Alan Fiziki Altyapý Hizmetlerinin 
   Geliþtirilmesi ve Yaþam Kalitesinin Artýrýlmasý

• Kýrsal Yerleþimlerin Geliþtirilmesi ve Korunmasý



Bu stratejik öncelik altýnda iki hedef belirlenmiþtir.

Ýzmir'in mevcut zengin kaynaklarýnýn turizme daha iyi hizmet edebilmesi için müze, kültür 

merkezi, tarihi yapý ve anýt gibi öðelerde restorasyon, yenileme ve iyileþtirme gibi çalýþmalar 

yapýlacaktýr. Mevcut müzelerin sunum ve hizmet kalitesi artýrýlacak, yeni müzelerin yapýlmasý 

saðlanacaktýr. Müzeler, özel gereksinimlerinin karþýlanacaðý, müze olarak planlanmýþ alanlarda 

faaliyet gösterecektir. Ayrýca, turizm alanlarýna (turistik bölgeler, tarihi yapýlar, kýrsal turizm 

alanlarý, rýhtýmlar/ iskeleler/ limanlar, müzeler, havaalaný, vb.) ve turizm alanlarý arasýnda ulaþýma 

yönelik altyapý güçlendirilecektir. 

Görsel algýlama ve çevre düzeni, turizm için önemli alanlarýn daha etkin, etkili ve elveriþli olmasý; 

ziyaretçilerin deneyimlerinden memnun kalmalarý ve daha fazla kiþinin buralara çekilebilmesi 

bakýmýndan önem taþýmaktadýr. Bu kapsamda; ören yeri, tarihi yapý ve kalýntýlar gibi alanlarda 

ziyaretçilere yön gösterecek ve bilgi verecek pano ve yön levhasý gibi öðeler, alanýn özgün 

niteliðini bozmadan, ziyaretçilerin alaný tanýmasýna ve anlamasýna yeterli olacak þekilde 

düzenlenecektir. Turizm için önemli alanlar, gece aydýnlatma gibi çalýþmalarla, günün her saati 

yaþanýr kýlýnacaktýr. Ziyaretçilerin kentlere iliþkin ilk ve son izlenimi açýsýndan büyük önem 

taþýyan kent giriþleri görsel açýdan iyileþtirilecektir. Turizm için önemli alanlarda, özellikle 

dezavantajlý gruplara yönelik olmak üzere, ziyaretleri kolaylaþtýrýcý fiziksel olanaklar yaratýlacak 

ve geliþtirilecektir.

Türkiye ortalamasýnýn üstünde bir nüfus artýþýna, yine bölge ve ülke ortalamasýndan yüksek bir 

kent nüfusuna sahip olan Ýzmir çevredeki il ve bölgelerden ve kendi içinde de kýrsaldan kentsel 

alanlara doðru sürekli göç almaktadýr. Bu eðilim, il merkezinde ve diðer kentsel alanlarda plansýz 

yapýlaþmayý beraberinde getirmekte ve bölgede sosyal ve kültürel altyapýnýn geliþtirilmesine 

olan ihtiyacý artýrmaktadýr. Yaþam kalitesinin artýrýlmasý için kentteki sosyal donatý alanlarýnýn 

iyileþtirilmesi, yenilenmesine gereksinim duyulan kentsel mekanlarýn sosyal ve çevresel 

koþullar gözardý edilmeden kentsel dönüþümlerinin gerçekleþtirilmesi Ýzmir'in öncelikl
ihtiyaçlarýndandýr. Ayrýca, kentsel dönüþümle birlikte kentin çekiciliðinin artýrýlmasý ekonomiki 

Hedef 1 (SÖ17H1): Mevcut doðal, tarihi ve kültürel varlýklarýn deðerlendirilmesine olanak saðlayacak 

þekilde altyapý geliþtirilecektir

Hedef 2 (SÖ17H2): Turizm için önemli alanlar görsel algýlama ve çevre düzeni açýsýndan 

iyileþtirilecektir

SÖ18: Sosyal, Kültürel Altyapý ve Kentsel Dönüþümle Yaþam Kalitesinin Yükseltilmesi

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu Kalkýnma 
Planý 
(2007-2013)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý • Çevrenin Korunmasý ve Kentsel Altyapýnýn 
   Geliþtirilmesi

Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý, Türkiye 
Turizm Stratejisi 
2023 Eylem Planý 
(2007-2013)

Ulusal Kýrsal Kalkýnma 
Stratejisi

Kentsel Ölçekte Markalaþma

Kýrsal Alan Fiziki Altyapý Hizmetlerinin 
Geliþtirilmesi ve Yaþam Kalitesinin 
Artýrýlmasý

• Mimari Düzenlemeler
• Sosyal ve Kültürel Düzenlemeler

• Kýrsal Altyapýnýn Geliþtirilmesi 
• Kýrsal Yerleþimlerin Geliþtirilmesi ve Korunmasý
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alanda da yatýrýmcýlarý ve turistleri kente çekmekte etkili olacaktýr. Soldaki sayfada yer alan 

tabloda bu öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir. 

Bu öncelik altýnda iki hedef belirlenmiþtir. 

Türkiye'deki büyük kentlerin 1950'li yýllardan beri yoðun olarak yaþadýðý göç ve plansýz 

kentleþme sorununu Ýzmir de yaþamýþtýr. 1950-2000 yýllarý arasýnda göçe dayalý hýzlý nüfus artýþý, 

denetimsizlik ve plansýzlýkla sonucunda kentin yerleþime uygun alanlarýnýn yaklaþýk yarýsý kaçak 

yapýlaþmýþtýr. Bunun sonucu olarak, afet riski baþta olmak üzere her türlü güvenlikten, sosyal, 

kültürel ve kentsel teknik altyapýdan yoksun yerleþim alanlarý kentin büyük  bölümünü 

kapsamaktadýr. Ayrýca, baþta Ýzmir kent merkezi olmak üzere, ekonomik ve toplumsal olarak 

olumsuz bir biçimde dönüþmekte olan kentsel mekanlar Ýzmir'de yenileme, saðlýklaþtýrma ve 

dönüþüm ihtiyacý olan alanlar arasýndadýr. 

Bu baðlamda kentsel dönüþüm, saðlýklaþtýrma ve yenileme projeleri kapsamýnda ele alýnan 

gecekondu, mevcut yapý stoklarý ve kent içindeki tarihi ve kültürel mekanlara yönelik 

gerçekleþtirilen çalýþmalar desteklenecektir. Bu kapsamda kentsel dönüþüme yönelik 

çalýþmalar yürüten karar verici ve uygulayýcý kurumlarýn kentsel dönüþüme dair kriterlerini, 

sürecin etkilediði sosyal kesimler ve alanlar için sosyal, ekonomik, kültürel ve mekansal temel 

referans ve ilkelerini ortaya koyan Kentsel Dönüþüm Rehberi oluþturulmasýna destek 

verilecektir. Ayrýca kent merkezinde ticari cazibe merkezleri geliþtirilecek ve bunlarýn daha etkin 

kullanýmlarý saðlanacaktýr. Baþta kentin tarihi ticari merkezi olan Kemeraltý olmak üzere, 

Alsancak, Liman Arkasý, Salhane ve Bayraklý bölgesinin iþ alaný ve ticaret merkezlerinin 

dönüþüm ve yenilemeleri gerçekleþtirilecektir. 

Sosyal donatý ve rekreasyon alanlarý bireylerin saðlýklý yaþam sürmelerini desteklemekte, kendi 

yaþ gruplarý ve toplumun bütünüyle saðlýklý biçimde bütünleþmelerini saðlamakta, kentsel 

dokuyu iyileþtirmektedir. Ýzmir'in büyük hýzla kentleþen, göç çeken bir bölgesel merkez olmasý 

sonucu ildeki sosyal ve kültürel altyapý bileþenlerinin mevcut kapasitesi yetersiz kalmaktadýr. Bu 

durum saðlýklý kentleþmeyi engellemekte, sosyal içerme ve bütünleþmeyi zayýflatmaktadýr. Söz 

konusu altyapý parklar, spor alanlarý, rekreasyon alanlarý, müzeler, kütüphaneler, tiyatro, sinema, 

sanat merkezleri ve kültür merkezlerini içermektedir. 

Hýzla kentleþen Ýzmir'de önemli oranda çocuk, genç, yaþlý ve engelli nüfus yaþamaktadýr. Farklý 

toplumsal gruplar için kimi zaman spesifik, kimi zaman ortak sosyal donatý ve rekreasyon alan-

larýnýn nitelik ve kapasitesi artýrýlmalýdýr. Yaþam kalitesinin artýrýlmasý ve saðlýklý kentleþmenin 

saðlanabilmesi için baþta yaþlýlar, çocuklar, gençler ve engelliler olmak üzere toplumun 

geneline yönelik parklar, kültürel tesisler, spor alanlarý gibi sosyal donatý ve rekreasyon alanlarý 

yaygýnlaþtýrýlmalý, mevcut olanlar iyileþtirilmelidir. Bu nedenle, ÝZBP kapsamýnda ulusal ölçekli 

hedeflere paralel olarak Ýzmir'de sosyal donatý alanlarýnýn nitelik ve kapasitesi artýrýlacaktýr. 

Ýzmir'de kültürel altyapý eriþim ve nitelik bakýmýndan iyileþtirilmelidir. Bölgenin arkeolojik, tarihi, 

kültürel ve sosyal potansiyeline karþýn ildeki müzeler büyük oranda il merkezindedir. Ayný 

þekilde arkeolojik ve tarihi potansiyele karþýn ören yerlerinde de dünyaca ünlü Efes ve Bergama 

dýþýnda etkin bir müzecilik uygulamasý geliþtirilememiþtir. Günümüzde özellikle tematik kültürel 

müzelerin kültürel, sanatsal bir potansiyel yaratarak bölgenin sosyokültürel bir çekim merkezi 

olmasýna katký sunduðu bilinmektedir. Ancak Ýzmir'de bu alanda da etkili bir müzecilik 

altyapýsýnýn geliþtirilemediði gözlenmektedir. Ýlde sinema ve tiyatro salonlarýna yönelik talebin 

ülkeye oranla daha güçlü biçimde arttýðý gözlenmektedir. Gençlik ve toplum merkezleri gibi 

kültürel altyapýya yönelik gereksinim de giderek artmaktadýr. Bölgede kültürel altyapý 

bileþenlerinin nitelik ve kapasitesinin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalar desteklenecektir.

Hedef 1 (SÖ18H1): Kentsel dönüþüme yönelik çalýþmalar hayata geçirilecektir

Hedef 2 (SÖ18H2): Sosyal donatý alanlarýnýn nitelik ve kapasitesi artýrýlacaktýr
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SÖ19: Kentsel ve Kýrsal Altyapýnýn Ýyileþtirilmesi

Kentsel ve kýrsal yaþam alanlarýnda altyapý tesislerinin durumu, geliþmiþliðin ve kalkýnmanýn en 

belirleyici faktörü olup, ülkelerin geliþmiþlik düzeylerinin önemli bir ölçütüdür. Kentsel ve kýrsal 

altyapýnýn ulaþým, çevre, enerji ve bilgi iletiþim altyapýlarý açýsýndan tamamlanmasý önemlidir. 

Aþaðýdaki tabloda bu öncelikle ilgili üst ölçekli plan, belge ve stratejiler gösterilmektedir.

Müze sayýsý 16'dan 20'ye çýkarýlacaktýr. 

Halk kütüphanesi sayýsý 43'ten 50'ye çýkarýlacaktýr. 

Tiyatro sayýsý 26'dan 30'a çýkarýlacaktýr. 

“Sosyal, Kültürel Altyapý ve Kentsel Dönüþümle Yaþam Kalitesinin 
  Yükseltilmesi” Önceliði için Performans Göstergeleri

Ýlgili Üst Ölçekli Plan / 
Belge / Stratejiler

Geliþme Ekseni / Stratejik Amaç Öncelik

Dokuzuncu Kalkýnma 
Planý 
(2007-2013)

Bilgi Toplumu Stratejisi 
(2006-2010)

Çevre ve Orman 
Bakanlýðý
AB Entegre Çevre 
Uyum Stratejisi (UÇES) 
(2007 - 2023)

Çevre ve Orman 
Bakanlýðý Atýksu 
Arýtýmý Eylem Planý 
(2008 - 2012) 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlýðý 
Stratejik Planý 
(2010-2014)

Ulusal Yenilik Stratejisi 
(2008-2010)

Rekabet Gücünün Artýrýlmasý

Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliðin 
Artýrýlmasý

Bölgesel Geliþmenin Saðlanmasý

Rekabetçi, Yaygýn ve Ucuz Ýletiþim 
Altyapý ve Hizmetleri

Su Sektörü Geliþme Ekseni

Atýk Sektörü Geliþme Ekseni

Ýllere Göre Eylem Planlarý
Gediz Havzasý Eylem Planý

Enerji Arz Güvenliði

Rekabetçilik

• Çevrenin Korunmasý ve Kentsel Altyapýnýn 
   Geliþtirilmesi
• Enerji ve Ulaþtýrma Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi

• Kurumlar Arasý Yetki ve Sorumluluklarýn 
   Rasyonelleþtirilmesi

• Kýrsal Kesimde Kalkýnmanýn Saðlanmasý

• Ýletiþim Altyapýlarýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý ve 
   Geliþtirilmesi

• Kentsel Atýksu Arýtma Yönetmeliðine Uygun 
   Olarak Kanalizasyon Sistemleri ve Arýtma 
   Tesisleri Kurulacaktýr
• Ýçme Suyunun Sýhhi Bir Þekilde ve Daha Fazla 
   Kullanýcýya Ulaþmasý Saðlanacaktýr

• Uygun Yöntemler Kullanýlarak Katý Atýklarýn 
   Geri Kazanýmýný ve Düzenli Depolanmasýný 
   Saðlayacak Önlemler Alýnacaktýr

• Atýksu Arýtýmýnýn Saðlanmasý

• Yerli Kaynaklara Öncelik Verilmek Sureti ile 
   Kaynak Çeþitlendirmesini Saðlamak
• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Enerji Arzý 
   Ýçindeki Payýný Arttýrmak
• Enerji Verimliliðini Arttýrmak

• Firmalarýn ve Kiþilerin Bilgi ve Enformasyon 
   Teknolojilerine Eriþimini ve Kullanýmýný Teþvik 
   Edecek ve Elektronik Ticareti Geliþtirecek Bir 
   Altyapý Oluþturmak
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Ýzmir'de kentsel ve kýrsal alanlarda bu altyapýlarýn tamamlanmasý ve özellikle yüksek afet riski 

gözetilerek yapýlarýn, planlarýn ve iþ ile yaþam alanlarýnýn iyileþtirilmesi ve yeniden yapýlmasý 

bölgenin kalkýnmasý için gereklidir. 

Stratejik öncelik altýnda dört hedef tanýmlanmýþtýr.

“Sürdürülebilir Çevre” geliþme ekseninde ele alýndýðý gibi bölgede hýzla artan nüfus, çevresel 

altyapý ihtiyaçlarýný da beraberinde getirmektedir. Bölgede su havzalarýnda kirlilik kontrolü, 

havza yönetimi; sürdürülebilir içme ve kullanma suyu yönetimi; kentsel kullanýmda 

sürdürülebilir atýk su yönetimi; kentsel katý ve tehlikeli atýklarýn geri dönüþüm, kazaným, yeniden 

kullanýmý; katý atýk ve tehlikeli atýk depolama ve bertaraf kapasitelerinin artýrýlmasýna yönelik 

altyapý eksikliklerinin giderilmesi saðlanacaktýr.

Özellikle havzalarý etkileyen Bergama, Kýnýk, Beydað, Kiraz, Ödemiþ, Selçuk, Tire ve Torbalý 

ilçelerindeki atýksu arýtýmý ile ilgili altyapý çalýþmalarý hýzlandýrýlacaktýr. Yine ayný yaklaþýmla Foça, 

Kemalpaþa ve Menemen'deki atýksu arýtým altyapýsý güçlendirilecektir. Konu ile ilgili olarak 

ayrýca Aliaða, Bayýndýr, Bergama, Beydað, Çeþme, Dikili, Kiraz, Menemen, Ödemiþ, Selçuk, 

Torbalý ve Karaburun ilçelerinde kanalizasyon altyapýsý geliþtirilecektir. 

Bölgede, katý atýk ve atýk çamur depolama ve bertarafý ile ilgili altyapýnýn geliþtirilmesi 

saðlanacaktýr. Kentsel katý atýk depolama kapasitesinin yetersizliðinden doðan ihtiyacý 

karþýlamak üzere kurulacak yeni düzenli depolama tesisinin yapýmý hýzlandýrýlacaktýr. Katý atýk 

transfer istasyonlarýnýn sayýsý artýrýlacak ve düzensiz depolama alanlarý kapatýlacaktýr. 

Ýçme suyu altyapýsý açýsýndan; içme ve kullanma suyu þebekesi ile hizmet verilen belediye 

nüfusu verilerine bakýldýðýnda göze çarpan ilçelerden olan Menderes (Özdere, Tekeli), Ödemiþ 

(Bademli, Gölcük), Bayýndýr (Zeytinova), Bergama, Beydað, Çeþme, Dikili, Foça (Gerenköy) 

alanlarýnda da yatýrýmlar gerçekleþecektir. Ayrýca çevre ilçelerde su ile ilgili niceliksel 

problemlerden öte, niteliksel problemler söz konusudur. Bu bölgeler ve çevre ilçelerde yer alan 

köylerde klorlama, depolama hizmetleri geliþtirilecektir. 

Bölgede özellikle yenilenebilir enerji sektörüne yönelik altyapý ihtiyacýnýn karþýlanmasý 

saðlanacaktýr. Özellikle iletim hatlarý ile yenilenebilir enerji yatýrým ve kullanýmýný olanaklý kýlacak 

þekilde altyapý güçlendirilecektir. Mevcut ve yeni kurulacak yenilenebilir enerji santralleri 

dikkate alýnarak mevcut iletim hatlarýndaki eksiklikler giderilecek ve hatlar iyileþtirilecek, ihtiyaç 

halinde iletim hatlarýnýn oluþturulmasý saðlanacaktýr.

Elektrik þebeke baðlantýsý için verimli yöntemler incelenecek ve bu yöntemlerin uygulanmasýný 

saðlamak için ulusal yetkiye sahip kurum ve kuruluþlara önerilerde bulunulacaktýr. Özellikle 

yenilenebilir enerji santrallerinin yüksek yoðunlukta kullanýldýðý AB ülkelerinin iletim sistemleri 

yapýlarýnýn incelenmesi ve bu araþtýrmalar sonucu bölgede uygun iyileþtirilmelerin yapýlmasý 

saðlanacaktýr. Öte yandan yenilenebilir enerji yatýrýmlarýnýn sýcak enerji yedek yatýrýmlarý ile 

birlikte yapýlmasý desteklenecektir. Böylelikle yenilenebilir enerjiler ile üretim yapýlmadýðý 

ve/veya üretim kapasitesinin düþtüðü dönemlerde aradaki enerji ihtiyacýný tamamlamak için 

rezerv enerji kaynaklarýnýn (doðalgaz, aktif enerji depolama gibi) bölgesel yedeklerinin 

oluþturulmasý saðlanacaktýr. 

Ýzmir'de bulunan jeotermal kaynak potansiyelinin tam kapasite deðerlendirilmesi amacýyla 

jeotermal sahasý olarak belirlenmiþ sekiz sahada rezervuar ve sondaj çalýþmalarý 

hýzlandýrýlacaktýr. Jeotermal kaynaklarýn uygun sahalarda, haritada gösterilmiþ olan uygun 

kullaným alanlarý seçilerek verimli bir þekilde kullanýmý saðlanacaktýr. 

Hedef 1 (SÖ19H1): Çevresel altyapý geliþtirilecektir

Hedef 2 (SÖ19H2): Enerji altyapýsý geliþtirilecektir
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Ayrýca konut ýsýtmada yenilenebilir enerji kullanýmýný destekleyecek þekilde, temiz enerji olan 

doðalgaz altyapýsý geliþtirilecektir.

Ýzmir gerek kentsel, gerek kýrsal bölgelerinde ciddi afet riskleriyle karþý karþýyadýr. Üstelik bu 

riskler depremden sele, kuraklýktan orman yangýnlarýna geniþ bir çeþitlilik göstermektedir. 

Bölgenin tamamý birinci derece deprem bölgesi olup hýzlý, plansýz ve çarpýk kentleþme özellikle 

kent ve ilçe merkezlerinde büyük risk oluþturmaktadýr. Ayný biçimde küresel iklim deðiþikliði ve 

yaðýþ disiplininin düzensizleþmesi bölgede ani sel ve su baskýnlarý, kuraklýk ve orman yangýnlarý 

gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. 

Plansýz ve çarpýk kentleþmeye ek olarak olasý bir acil durumda yaþamsal öneme sahip olan 

hastaneler, itfaiye ve güvenlik teþkilatý gibi saðlýk ve acil durum hizmetlerini sunacak altyapýnýn 

büyük oranda il merkezinde yoðunlaþmýþ olmasý, bu altyapýnýn birbirine ve diðer bölgelere kritik 

ulaþým aðlarýndan baðlanmasý da mevcut afet risklerini derinleþtirmektedir. Tüm bunlara ek 

olarak ulusal ölçekte olduðu gibi Ýzmir'de de afet yönetiminin üstyapýsýný oluþturan eðitim, 

kurumsal kapasite ve bilinç kapasitesi de yetersizdir. 

Kamuoyunun olasý bir afet ve acil duruma iliþkin risklerin farkýnda olmasýný ve bu risklerin en aza 

indirilmesini saðlayacak, afet sýrasý ve sonrasýnda acil durumu eþgüdüm içerisinde yönetecek 

kurumlarýn kapasitesi artýrýlmalýdýr. Bu bakýmdan ilde bütüncül bir afet yönetimi sisteminin 

geliþtirilmesi gerekmektedir. Plan kapsamýnda Ýzmir'de afet riski taþýyan alanlarda altyapýnýn 

güçlendirilmesi ve afet yönetimi kapasitesinin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalar desteklenecektir.

Ekonomik ve sosyal yaþamda bilgi toplumuna geçiþin saðlanmasý, bireyler ve kurumlar 

arasýndaki bilgi akýþýnýn kesintisiz, zamanýnda ve doðru bir þekilde gerçekleþmesi bakýmýndan 

bilgi ve iletiþim altyapýlarýnýn güçlendirilmesi önemlidir.

Dolayýsýyla ekonomik faaliyetlerde rekabet gücünün saðlanabilmesi, zamanýn ve kaynaklarýn 

verimli kullanýlmasý, yaþam kalitesinin yükseltilmesi bakýmýndan bilgi ve iletiþim altyapýlarý 

iyileþtirilecektir. Bu bakýmdan, bilgiye kolay eriþimi, daha hýzlý ve güvenli iletiþim olanaklarýný 

saðlayacak fiber optik kablolama, 3G teknolojisi uygulamalarý ile kamu hizmetlerinin entegre 

edilmesi gibi altyapý yatýrýmlarý önem kazanmaktadýr.

Hedef 3 (SÖ19H3): Afet riski taþýyan alanlarda altyapý ve afet yönetimi kapasitesi güçlendirilecektir

Hedef 4 (SÖ19H4): Bilgi ve iletiþim altyapýsý güçlendirilecektir

Arýtma tesisi ile içme suyu hizmeti verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oraný % 29'dan 
% 35'e çýkarýlacaktýr.

Ýçme ve kullanma suyu ulaþtýrýlan nüfusun belediye nüfusu içindeki oraný % 97'den 
% 99'a çýkarýlacaktýr.

Atýksu Arýtma Tesisi (AAT) ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oraný 
% 76'dan % 82'ye çýkarýlacaktýr.

Kanalizasyon þebekesine baðlý nüfusun belediye nüfusu içindeki oraný % 96'dan 
% 98'e çýkarýlacaktýr.

800 kV'lik 74 km uzunluðunda rüzgar enerjisi santralienerji iletim hattý oluþturulacaktýr.

“Kentsel ve Kýrsal Altyapýnýn Ýyileþtirilmesi” 
Önceliði için Performans Göstergeleri
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Güçlendirilmiþ Altyapý ve Üstyapý Geliþme Ekseninin GZFT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER

• Adnan Menderes Havaalaný'nýn kapasitesinin artýrýlmýþ olmasý

• Kentin bir körfez çevresinde konumlanmýþ olmasýnýn ulaþým çeþitliliðini artýrmasý

• Yaya ve bisiklet ulaþýmýna önem verilmesi, belirli alanlarýn buna uygun düzenlenmiþ olmasý

• Hinterlandýyla, özellikle Ýzmir Limaný ile demiryolu ve karayolu baðlantýlarýnýn bulunmasý

• Ýzmir Limaný'nýn turizm bölgelerine, Adnan Menderes Havaalaný'na yakýn olmasý

• Kýyý þeridi sayesinde deniz ulaþýmý açýsýndan önemli olanaklara sahip olunmasý

• Yapým aþamasýnda metro ve hafif raylý sistem hatlarý bulunmasý

• Ýzmir'in haberleþme aðýnýn geliþmiþ olmasý

FIRSATLAR

• Ankara-Ýzmir Hýzlý Tren Projesi'nin Ýzmir-Ankara hattýný kýsaltacak olmasý

• Ýzmir Limaný'nýn özelleþtirilmesi

• Saðlýklý Kentler Birliði'ne adaylýðýn altyapý projelerine ivme kazandýracak olmasý
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ZAYIF YÖNLER

• Demiryolu ve raylý sistem yatýrýmlarýnýn yetersiz olmasý

• Ýzmir'den direkt uçuþlarýn az olmasý

• Denizyolunun yolcu taþýmacýlýðýnda yeterince kullanýlmamasý

• Þehir içi ve þehirlerarasý yük ve yolcu taþýmacýlýðýnýn karayoluna baðýmlý olmasý, þehir içi ulaþýmda 1990'lý yýllara kadar 

   karayolu aðýrlýklý yatýrýmlara yer verilmesi

• Trafik sorunu bulunmasý ve otoparklarýn yetersiz olmasý

• Yenilenebilir enerjilerin kullanýmýna yönelik iletim ve daðýtým altyapýsýnýn yetersiz olmasý

• Plansýz yapýlaþma sonucu ortaya çýkan aþýrý betonlaþma ve yeþil alanlarýn kaybedilmiþ olmasý

TEHDÝTLER

• Motorlu araç sayýsýndaki artýþýn trafik, çevre ve otopark sorunlarýna neden olmasý

• Doðal afetlere karþý yüksek risk altýnda olunmasý 

• Göç nedeniyle hýzla artan nüfusun yarattýðý altyapý ihtiyacý
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EKSENLERiNiNiLiÞKiLENDiRiLMESi

GELiÞME 
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Plan kapsamýnda belirlenen geliþme eksenleri birbirleri ile iliþki içerisindedir. Sosyoekonomik 

kalkýnmanýn sürdürülebilirliði, planýn kendi içerisindeki bütünleþik yapýsýna baðlýdýr. Buradan yola 

çýkarak Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik, Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme, Sürdürülebilir Çevre ve 

Güçlendirilmiþ Altyapý ve Üstyapý geliþme eksenlerinin önceliklerinin birbirini tamamladýðý 

görülmektedir. Aþaðýdaki tabloda geliþme eksenleri iliþkilendirilmekte ve hangi eksenin hangi 

önceliðinin bir diðerinin tamamlayýcýsý olduðu görülmektedir.
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2010-2013 Ýzmir Bölge Planý'nda belirlenen geliþme eksenleri çerçevesinde tasarlanan stratejik 

öncelikler ve hedeflerin mekansal nitelikli önerileri ve mekansal karþýlýklý etkileþimlerine bu bölümde yer 

verilmiþtir. Bu çerçevede, her bir geliþme ekseni için ilçe ve alt bölge ayrýntýsýný içerecek biçimde, iki 

tanesi Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik Ekseni kapsamýnda olmak üzere bölge düzeyinde beþ farklý 

þema hazýrlanmýþtýr.

       

Mekansal þemalarýn hazýrlanmasýnda, belli ilçelerin ya da alt bölgelerin stratejik olarak 

önceliklendirildiði bir ya da birkaç hedefin önerileri özetlenmiþtir. Ancak þemalarýn 

yorumlanmasýnda, bu hedeflerin yalnýzca söz konusu ilçelere yöneleceði 

düþünülmemelidir. Tespit edilen hedeflerin birçoðu farklý boyutlarýyla tüm bölgeyi 

ilgilendirmekle birlikte, Mevcut Durum Analizi ve diðer ilgili belgelerdeki sorun tespitlerine 

dayanarak, hedeflerde bazý ilçeler için önceliklendirme yapýlarak somut öneriler 

getirilmiþtir. Öte yandan, Plan'da tespit edilmiþ, mekansal bir öngörüsü olmayan ya da 

mekansal olarak bölgenin tamamýný kapsayan hedeflere þemalarda yer verilmemiþtir.
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6.1 Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik

Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik Geliþme Ekseni çerçevesinde 

belirlenen stratejik öncelikler ve hedeflerin mekansal öneri ve 

öngörüleri için, “Ekonomik Çeþitlilik ve Verimlilik” ve “Üretim 

Altyapýsý” olmak üzere iki farklý þematik gösterim oluþturulmuþtur. 

Ýlerleyen sayfalarda yer alan þemalarda, eksenle getirilen mekansal 

öncelikler her ilçe için ayrý olarak özetlenmiþtir.

Üretime iliþkin altyapýda iyileþtirme ihtiyacýnýn mekansal 

önerileriyle oluþturulan Üretim Altyapýsý Þemasý turizm altyapýsý, 

tarýmsal altyapý, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, 

teknoloji geliþtirme bölgesi ve yeni kurulmasý önerilen ihtisas 

organize sanayi bölgelerine ait altyapýya iliþkin hedeflere iþaret 

etmektedir. Bu kapsamda, OSB'lerde iþletmelerin ortak 

kullanýmýyla iliþkili, özellikle atýk yönetimi konusunda iyileþtirmeler 

gerçekleþtirilecektir. Serbest bölgelerde yine atýk su yönetimiyle 

ilgili altyapý iyileþtirilecektir. Ayrýca OSB'ler ve serbest bölgelerde 

enerji ve iletiþim konularýndaki altyapý eksiklikleri ve bölgelere 

ulaþým konusunda özellikle raylý ulaþým ve karayollarý baðlantýlarýnýn 

güçlendirilmesi ihtiyacý giderilecektir. Öte yandan, Urla'da yer alan 

Ýzmir Teknoloji Geliþtirme Bölgesi'nin daha etkin çalýþarak bölgenin 

yenilik kapasitesine katkýsýný artýrmak açýsýndan mevcut altyapýsý 

iyileþtirilecektir. Ýlçelerdeki ekonomik potansiyeli deðerlen-

direbilmek ve kümelenmenin yaratacaðý rekabet gücünü de ortaya 

koyabilmek amacýyla Ödemiþ ve Tire'de Organize Hayvancýlýk 

Ýhtisas Bölgesi ve Bayýndýr'da Organize Çiçekçilik Bölgesi kurulmasý 

saðlanacaktýr.

Turizme iliþkin altyapý ihtiyacý, özellikle kongre turizmi, termal turizm 

ve yat turizmi çeþitlerinde ilçe düzeyinde ele alýnmýþtýr. Ýzmir'in 

kongre turizmi için potansiyel taþýyan Bornova, Balçova ve Konak 

ilçelerinde yatak kapasitesi ve bununla birlikte Gaziemir'de kongre 

merkezi kapasitesi yükseltilecektir. Termal turizm açýsýndan 

Seferihisar, Dikili, Bergama ve Balçova'da altyapý çalýþmalarý 

yapýlacak ve Çeþme Yarýmadasý'nýn güneyinin ülkemizin belli baþlý 

yat güzergâhlarýndan birini oluþturmasýndan yola çýkýlarak, Ýzmir'de 

yat limaný altyapýsý özellikle Çeþme ve Seferihisar ilçelerinde 

geliþtirilecektir. 

Tarýmsal altyapýda jeotermal ýsýtmalý seracýlýk yatýrýmlarý, özellikle 

Dikili, Seferihisar ve Bayýndýr ilçelerinde yaygýnlaþtýrýlacaktýr. 

Ekonomisi tarýma dayalý ilçelerde ise damla sulama ve biyokütle 

kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý öngörülmektedir.
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Ekonomik Çeþitlilik ve Verimlilik Þemasý'yla, organik üretim, alternatif enerji üretimi ve kullanýmý 

çerçevesinde öncelik verilen ilçeler ve çeþitlendirilmiþ turizmin geliþtirileceði ilçeler 

belirlenmiþtir. Sektörel Bazda Verimliliðin ve Ekonomik Çeþitliliðin Saðlanmasý stratejik önceli-

ðiyle belirlenen hedeflerde organik tarým, organik gýda ve organik giyim eþyasý sektörlerine 

vurgu yapýlmaktadýr. Bu kapsamda öncelikle, organik tarým ve iyi tarým uygula-malarýnýn yay-

gýnlaþtýrýlmasý amacýyla kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ve üretici örgütlerinin birlik-te çalýþacaðý 

bir yapý oluþturulmasý öngörülmektedir. Ayrýca, Ýzmir kent merkezinin yaný sýra Menemen, 

Kemalpaþa, Torbalý ve Ödemiþ ilçeleri, organik gýda ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasýnýn 

geliþtirilmesine iliþkin çalýþmalarýn yaygýnlaþtýrýlacaðý ilçeler olarak ön plana çýkarýlmýþtýr. Orga-

nik üretim konusunda son olarak, üretimi merkez ilçelerde ön plana çýkan, hazýr giyim baþta ol-

mak üzere tekstil sektöründe, ekolojik ve organik üretimin yaygýnlaþtýrýlmasý hedeflenmektedir.

Yenilenebilir enerji sektörü de Ýzmir'de ekonomik çeþitlilik ve verimliliðin geliþtirilmesi açýsýndan 

öne çýkan sektörlerdendir. Bu kapsamda güneþ enerjisinde teknoloji üretimi desteklenirken,

ÇÝÐLÝ

KARÞIYAKA
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GÜZELBAHÇE
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GAZÝEMÝR
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KARABAÐLAR
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Teknoloji Geliþtirme Bölgesi

Üretim Altyapýsý Güçlendirilecek 
Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgesi

Serbest Bölge

Öneri Ýhtisas Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Hayvancýlýk Ýhtisas Bölgesi

Organize Çiçekçilik Bölgesi

Turizm Altyapýsý Öncelikli Olarak
Geliþtirilecek Ýlçeler Geliþtirilecek Ýlçeler

Kongre Turizmi

Termal Turizm

Yat Turizmi

Jeotermal Isýtmalý Seracýlýk

Tarýmda Biyokütle Kullanýmý

Sulama Altyapýsý

Tarýmsal Altyapýsý Öncelikli Olarak

Sosyoekonomik Geliþmiþlik Durumu Soldaki çizelge "Ýlçelerin Sosyoekonomik Geliþmiþlik Sýralamasý 
Araþtýrmasý" (DPT, 2004) kapsamýnda belirlenen endeks deðerleri 
kullanýlarak oluþturulmuþtur. Türkiye genelindeki 850 ilçe içinde, Ýzmir'in 
ilçelerinin endeks deðerlerine göre sýralamasýný gösterir. Araþtýrmada 
tespit edilen endeks deðerleri saðdaki listede verilmiþtir.

Ýzmir'in En Geliþmiþ Ýlçesi Ýzmir'in En Az Geliþmiþ Ýlçesi

Aliaða: 5
Çeþme: 19

Urla: 43
Torbalý: 54
Seferihisar: 61
Kemalpaþa: 62
Selçuk: 75

Foça: 79

Karaburun: 84
Menderes: 124
Dikili: 130
Menemen: 142
Tire: 174
Bergama: 180

Ödemiþ: 199
Bayýndýr: 392

Beydað: 450
Kýnýk: 418

Kiraz: 644
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elektrik üretimi açýsýndan rüzgar ve jeotermal enerji türleri öne çýkmaktadýr. Bu çerçevede, Dikili 

ve Seferihisar'da jeotermal elektrik üretimi; Balçova, Seferihisar, Aliaða, Dikili, Bergama ve 

Çeþme'de ise konut ýsýtma amaçlý jeotermal kaynak kullanýmý önerilmektedir. Ayrýca, rüzgar 

enerjisinden elektrik üretimi konusunda Bergama, Dikili, Aliaða, Foça, Karaburun, Çeþme ve 

Seferihisar ilçelerinde yatýrýmlar gerçekleþtirilecektir.

Ýzmir, çeþitlendirilmiþ turizm açýsýndan da büyük bir potansiyele sahiptir. Bu kapsamda özellikle 

butik otellerin yaygýnlaþtýrýlmasý, kongre ve fuar turizmine olanak verecek yatýrýmlarýn destek-

lenmesi, termal turizm, kültür turizmi, ekoturizm, kent turizmi, ve deniz turizminin kitle turizmi 

dýþýndaki çeþitlerinin (deniz sporlarý, yat turizmi, mavi tur, kruvaziyer turizmi vb.) geliþtirilmesi 

bölge için önem taþýmaktadýr.
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EKONOMÝK ÇEÞÝTLÝLÝK ve VERÝMLÝLÝK 

Turizmde Ekonomik Çeþitliliðin Saðlanacaðý Öncelikli Ýlçeler

Butik Otel ve Ev Pansiyonculuðu

Kamp ve Karavan Alanlarý

Saðlýk Turizmi

Yat ve Deniz Sporlarý Turizmi

Kongre Turizmi

Ekoturizm

Kültür Turizmi

Kent Turizmi

Organik Üretimin Yaygýnlaþtýrýlacaðý

Organik Tarým

Organik Gýda

Organik Giyim Eþyasý

Jeotermal Elektrik Üretimi

Jeotermal Konut Isýtma Alanlarý

Rüzgar Enerjisi

Alternatif Enerji Üretimi ve Kullanýmý
Öncelikli Ýlçeler Ýçin Öncelikli Ýlçeler

Sosyoekonomik Geliþmiþlik Durumu Soldaki çizelge "Ýlçelerin Sosyoekonomik Geliþmiþlik Sýralamasý 
Araþtýrmasý" (DPT, 2004) kapsamýnda belirlenen endeks deðerleri 
kullanýlarak oluþturulmuþtur. Türkiye genelindeki 850 ilçe içinde, Ýzmir'in 
ilçelerinin endeks deðerlerine göre sýralamasýný gösterir. Araþtýrmada 
tespit edilen endeks deðerleri saðdaki listede verilmiþtir.
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6.2 Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme

Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme Geliþme Ekseni çerçevesinde belirlenen stratejik öncelik ve 

hedeflerin mekansal öneri ve öngörüleri için hazýrlanan þemada mekansal niteliði olan stratejik 

öncelikler her ilçe için ayrý olarak özetlenmiþtir. Bu çerçevede, þemada istihdam ve sosyal 

bütünleþmeye iliþkin üç farklý öneri getirilmektedir.

Þemayla ilk olarak, dezavantajlý gruplarýn iþgücüne katýlýmýnýn artýrýlmasý ve göçle gelenlerin 
kent yaþamýna uyumunun saðlanmasý hedeflerine hizmet etmek amacýyla, sosyal destek 

merkezlerinin kurulmasý önerilen öncelikli ilçeler belirlenmiþtir. Ýkinci olarak, kýrsal alanlarda 

yaþam koþullarý ve iþ imkanlarýnýn geliþtirilmesi ve yine dezavantajlý gruplarýn iþgücüne 

katýlýmýnýn artýrýlmasý hedefleri kapsamýnda, tarým dýþý ekonomik çeþitliliðin geliþtirilerek 

istihdam olanaklarýnýn artýrýlmasý önerilen öncelikli ilçeler tespit edilmiþtir. Ýstihdam ve Sosyal 

ÝSTÝHDAM ve SOSYAL BÜTÜNLEÞME
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Kýrsal alanda ekonomik çeþitliliðin geliþtirilmesi
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Sosyoekonomik Geliþmiþlik Durumu

Yukarýdaki çizelge "Ýlçelerin Sosyoekonomik Geliþmiþlik 
Sýralamasý Araþtýrmasý" (DPT, 2004) kapsamýnda 
belirlenen endeks deðerleri kullanýlarak oluþturulmuþtur. 
850 ilçe içinde, Ýzmir'in ilçelerinin endeks deðerlerine göre 
sýralamasýný gösterir. Araþtýrmada tespit edilen endeks 
deðerleri yandaki listede verilmiþtir.

Ýzmir'in En Geliþmiþ Ýlçesi Ýzmir'in En Az Geliþmiþ Ýlçesi

Aliaða: 5

Çeþme: 19

Urla: 43
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Kýnýk: 418
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Bütünleþme Geliþme Ekseni þemasýnda üçüncü olarak eðitimin kalitesi ve etkinliðinin 

artýrýlmasýna yönelik öncelik verilen ilçeler gösterilmiþtir. 

Sürdürülebilir Çevre Geliþme Ekseni çerçevesinde belirlenen stratejik öncelikler ve hedeflerin 

mekansal öneri ve öngörüleri için oluþturulan þemada mekansal niteliði olan öncelikler ilçe 

düzeyinde özetlenmiþtir. Bu çerçevede þemada, atýk su, katý atýk ve deniz ve kýyý alanlarý yöneti-

minde öncelikli ilçeler, hava kirliliði ve endüstriyel kirlilik kontrolünde öncelikli ilçeler ve 

biyoçeþitlilik ve hassas ekosistemlerin yoðunlaþtýðý ilçeler gösterilmektedir.

6.3 Sürdürülebilir Çevre

Sürdürülebilir Çevre Ekseni: Öncelikli AlanlarHavza Sýnýrlarý

Atýksu Yönetiminde Öncelikli Alanlar: Arýtma

Atýksu Yönetiminde Öncelikli Alanlar: Kanalizasyon

Katý Atýk Yönetiminde Öncelikli Alanlar: Düzensiz Depolama

Katý Atýk Yönetiminde Öncelikli Alanlar: Hizmet

Hava Kirliliði Kontrolünde Öncelikli Alanlar

Endüstriyel Kirlilik ve Kontrolünde Öncelikli Alanlar

Deniz ve Kýyý Alanlarý Yönetiminde Öncelikli Alanlar

Biyolojik Çeþitlilik / Hassas Ekosistemlerin Yoðunlaþtýðý Alanlar 
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6.4 Güçlendirilmiþ Altyapý ve Üstyapý

Güçlendirilmiþ Altyapý ve Üstyapý Geliþme Ekseni çerçevesinde belirlenen stratejik öncelikler 

ve hedeflerin mekansal öneri ve öngörüleri için oluþturulan þemada kent içi, kent merkezi ile 

ilçeler arasýnda ve þehirlerarasý ulaþým altyapýsýnda öngörülen ve önerilen hedeflerin yaný sýra, 

yapýmý planlanan ve altyapýsý güçlendirilecek limanlar ile tamamlanacak yat limanlarýna iliþkin 

öneri ve öncelikler de bulunmaktadýr.

ULAÞIM ALTYAPISI

Planlanan Limanlar

Yapýmý Tamamlanacak Yat Limanlarý

Altyapýsý Güçlendirilecek Limanlar

Ýzmir - Ýstanbul Otoyol Projesi

Ýzmir - Ankara Hýzlý Tren Projesi

Nemrut Ýskeleleri Demiryolu Hattý

Güçlendirilecek Merkez-Çevre Ulaþým

Baðlantýlarý ve Kýrsal Ulaþým Altyapýsý

Ýzmir Kent Merkezi ve Þehirlerarasý Ulaþým Baðlantýlarýna Ýliþkin Hedefler

Yapýmý Devam Eden Metro Hatlarý

Mevcut Metro Hatlarý

Planlanan Metro Hatlarý

Güçlendirilecek Banliyo Hattý

Deniz Ulaþýmýnda Ýyileþtirme

Planlanan Tramvay Hatlarý

Sosyoekonomik Geliþmiþlik Durumu

Yukarýdaki çizelge "Ýlçelerin Sosyoekonomik Geliþmiþlik 
Sýralamasý Araþtýrmasý" (DPT, 2004) kapsamýnda 
belirlenen endeks deðerleri kullanýlarak oluþturulmuþtur. 
850 ilçe içinde, Ýzmir'in ilçelerinin endeks deðerlerine göre 
sýralamasýný gösterir. Araþtýrmada tespit edilen endeks 
deðerleri aþaðýdaki listede verilmiþtir.
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ÇEVRE iLLERLEiLiÞKiSi

ÝZMiR’iN 



Ýzmir'in Ege Bölgesi'nde ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal açýlardan merkezi bir konumda olmasý 
sonucu ilin çevre illerle (Manisa, Aydýn, Balýkesir, Uþak, Afyon, Kütahya, Denizli, Muðla, Çanakkale) 
iliþkisi de tarihsel köklere dayanan, çok yönlü bir boyut kazanmaktadýr. Öte yandan gerek ekonomik 
sektörlerde, gerek diðer alanlarda çevre iller mevcut ekonomik, sosyal, kurumsal kaynaklara eriþimde 
Ýzmir'le rekabet etmekte, bunlara iliþkin potansiyel fýrsatlarý kendilerine çekmeye çabalamaktadýr. Bu 
rekabet sonucunda Ýzmir'in çevre illerle olan iliþkisi daha da dinamik bir nitelik kazanmaktadýr.

 7 Bunlara ek olarak, bölgesel kalkýnmaya dair birçok sorun ekonomik, sosyal, kurumsal 
veya coðrafi açýdan birden fazla ili kapsadýðý için bunlara iliþkin çözümler de yalnýzca il 
bazýnda deðil, bölgedeki çevre iller ve ilgili kurumlarla ortak eþgüdüm ve iþbirliði 
zeminlerinde geliþtirilmelidir. Bu nedenle Plan süresince, Ýzmir'in çevre illerle iliþkisine 
dair geliþme senaryolarýný belirlemek önemlidir.

Buna karþýn, Ýzmir'in çevre illerle ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal iliþkilerinin 
mevcut durumunu analize yönelik daha fazla araþtýrmalar yapýlmalýdýr. Bu çerçevede,  
Ýzmir'in çevre illerle iliþkisi Plan'da belirlenen geliþme eksenleri, stratejik öncelikler ve 
hedefler kapsamýnda ele alýnmýþtýr. 

Bölge Planý'nda belirlenen geliþme eksenleri, stratejik öncelikler ve hedefler bazýnda Ýzmir 
ve çevre illerdeki kurumlar arasýnda baþarýlý uygulama ve deneyimlerin aktarýlýp payla-
þýlmasýna ve eþgüdüme yönelik ortak çalýþma zeminlerinin yaratýlmasýna öncelik veri-
lecektir. 
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7.1 Ýþletmelerde Rekabet Edebilirlik

Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi

Kümelenme Oluþumlarý ve Düzenli Sanayileþme

Coðrafi Ýþaretli Ürünler ve Bölgesel Marka Tescilleri

Gýda Güvenliði: Kurutma-Soðutma-Depolama Altyapýsý

Ýzmir'in çok sektörlü bölgesel ekonomisi salt il sýnýrlarýnda deðil, 
çevre illerde de yoðun ekonomik iliþkiler ekseninde geliþmektedir. 
Çevre illerle üretim-tedarik zincirinin buluþtuðu sektörlerde Ýzmir ve 
söz konusu iller arasýnda bölgesel Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin 
geliþtirilmesi önemlidir. Bu kapsamda söz konusu illerdeki 
üniversiteler, kamu kurumlarý ve sektör temsilcisi kurumlar ile 
Ýzmir'deki üniversiteler, kamu kurumlarý ve sektör temsilcisi 
kurumlar arasýnda bölgesel Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin 
geliþtirilmesine yönelik ortak çalýþmalar yürütülebilir. 

Kümelenmelerin oluþturulmasý ve düzenli sanayileþmenin 
saðlanmasý önceliði kapsamýnda üretim-tedarik zincirinin birden 
fazla ili kapsadýðý sektörlerde kümelenme oluþumlarý Ýzmir ve çevre 
illerdeki ilgili kurumlarýn eþgüdüm ve ortak çalýþmalarýyla 
geliþtirilebilir. Bu bakýmdan, Ýzmir'de özellikle iþlenmiþ meyve ve 
sebze sektöründeki kümelenme oluþumlarý, baþta Manisa ve Aydýn 
olmak üzere üretim-tedarik zincirinin buluþtuðu illerdeki ilgili 
kurumlarýn eþgüdüm ve ortak çalýþmalarýyla geliþtirilmelidir. 

Ýzmir'in gerek iklim, gerek toprak yapýsý ve ürün çeþitliliði bakýmýn-
dan çevre illerle büyük benzerlik gösterdiði göz önüne alýndýðýnda, 
özellikle tarýmsal üretimde sýklýkla bir coðrafi iþaret birden fazla ili 
kapsayabilmektedir (örn. Ege Sultani üzümü, Ege pamuðu, Ege 
inciri). Bu kapsamda iþletmelerin rekabet gücünü artýrarak bölgesel 
ekonominin rekabet gücünü artýrmak amacýyla bölgesel ölçekte 
markalaþma teþvik edilmektedir. Coðrafi iþaretin birden fazla ili 
kapsadýðý durumlarda coðrafi iþaretli ürün sayýsý ve marka 
tescillerini desteklemek için Ýzmir ve çevre illerdeki ilgili kurumlar, 
eþgüdüm ve ortak çalýþmalar sürdürebilir. 

Ýzmir coðrafi konumu ve liman altyapýsý sonucu Ege Bölgesi ve 
çevre illerde üretilen gýda ürünleri için dýþ piyasalara açýlan bir 
kapýdýr. Bölge ekonomisinin rekabet gücünü artýrmak için Ýzmir 
üzerinden dýþ piyasalara pazarlanan ürünlerin gýda güvenliðini 
saðlamak ve bunun için gerekli kurutma-soðutma-depolama 
altyapýsý önem kazanmaktadýr. Bu bakýmdan çevre illeri de 
kapsayan üretim havzalarýnda üretilip Ýzmir üzerinden dýþ piyasalara 
pazarlanan gýda ürünlerine yönelik kurutma-soðutma-depolama 
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altyapýsýnda maliyetleri düþürüp bölgesel ekonominin rekabet gücünü artýrmak ve kaynaklarýn 
etkin kullanýmýný saðlamak amacýyla Ýzmir ve çevre illerdeki kurumlar arasýnda eþgüdüm 
içerisinde ortak çalýþmalar sürdürülebilir. 

Turizmin çeþitlendirilmesinde hizmet altyapýsýnýn geliþtirilmesi kadar bölge tanýtýmýnýn etkin 
biçimde saðlanmasý da önemlidir. Bu bakýmdan gerek coðrafi kapsamda (Manisa ve Ýzmir'i 
kapsayan Nif Daðý, Spil Daðý gibi) gerekse tarihi açýdan (Çanakkale Truva'dan baþlayýp Ýzmir 
Efes'e dek devam eden Büyük Ýskender Sefer Yolu, Ýzmir Efes'ten baþlayýp Manisa ve Uþak'tan 
geçen Pers Kral Yolu gibi) birden fazla ili kapsayan güzergahlarda alternatif turizme yönelik 
potansiyelin bölge ekonomisine kazandýrýlmasý için söz konusu kültür ve turizm olanaklarýnýn 
tanýtýlmasý amacýyla ilgili kurumlar arasýnda eþgüdüm içerisinde ortak çalýþmalar sürdürülebilir. 

Ýzmir'in en önemli su havzalarýndan birini oluþturan Gediz nehri Kütahya, Uþak ve 
Manisa'dan geçerek Ýzmir'den Ege Denizi'ne dökülmektedir. Yine bölgenin 
önemli yüzeysel su kaynaklarýndan biri olan Bakýrçay, Manisa sýnýrlarýndan 
doðarak Ýzmir'den Ege Denizi'ne  ulaþmaktadýr. Her iki havza da oldukça önemli 
tarýmsal üretim havzalarý olduðu kadar önemli sanayi bölgeleridir. 

Bu bakýmdan Gediz ve Bakýrçay havzalarýnda sanayi üretimi yapan iþletmelerde 
temiz üretimle ilgili farkýndalýðýn artýrýlmasý ayný zamanda önemli doðal koruma 
alanlarýný da içeren bu bölgelerin korunmasý için yaþamsaldýr. Bu kapsamda söz 
konusu illerde ilgili kurumlar üzerinden iþletmelerde temiz üretim ile ilgili 
farkýndalýðýn artýrýlmasýna yönelik ortak çalýþmalar sürdürülebilir. Söz konusu 
havzalarda yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelik öncelikli yatýrým alanlarýnýn 
saptanmasý ve deðerlendirilmesi için de söz konusu illerde ilgili kurumlar 
arasýnda eþgüdüm içerisinde ortak çalýþmalar sürdürülebilir. 

Ayný zamanda önemli tarýmsal üretim havzalarý olan söz konusu bölgelerde tarýmsal üretimde 
organik tarým ve iyi tarým uygulamalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve gýda ve içecek sanayinde 
organik ve katma deðeri yüksek gýda ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasýna yönelik ortak 
çalýþmalar sürdürülebilir. 

Ýzmir, sunduðu saðlýk hizmetleri açýsýndan sadece il ölçeðinde deðil çevre illeri de kapsayacak 
þekilde bölgesel ölçekte önemli bir merkezdir. Bu durum Ýzmir'deki mevcut hizmet kapasitesini 
zorlamakta ve saðlýk hizmetlerine eriþimi kýsýtlamaktadýr. Bu bakýmdan, çevre illerde özellikle 
baþta koruyucu saðlýk ve ana-çocuk saðlýðý hizmetleri olmak üzere birinci basamak saðlýk 
hizmetlerini güçlendirerek Ýzmir'deki saðlýk kurumlarýna çevre illerden yönelen hizmet talebinin 
azaltýlmasý ve çevre illerde saðlýk hizmetlerine eriþimin güçlendirilmesi amacýyla ilgili 
kurumlarla eþgüdüm içerisinde ortak çalýþmalar sürdürülebilir. 

Ýzmir'e yönelen göçün önemli bir bölümü de çevre illerden kaynaklanmaktadýr. Büyük oranda iþ 
bulma ve yaþam koþullarýný iyileþtirme beklentisiyle Ýzmir'e yönelen bu göçün yarattýðý sorunlarý 
azaltmak için çevre illerdeki kýrsal alanlarda özellikle genç iþsizlere, kadýnlara yönelik iþ ve 
istihdam olanaklarýnýn artýrýlmasý ve yaþam kalitesinin artýrýlmasý için ilgili kurumlarla eþgüdüm 
içerisinde ortak çalýþmalar sürdürülebilir.  

Bölge Tanýtýmý: Alternatif Turizm

Havza Yönetimi: Temiz Üretim, Organik Üretim

7.2 Ýstihdam ve Sosyal Bütünleþme

Saðlýk Hizmetlerine Eriþim

Kýrsalda Ekonomik Çeþitlilik ve Yaþam Kalitesi

Ýzmir'in 

çok sektörlü 

bölgesel ekonomisi 

salt il sýnýrlarýnda 

deðil, çevre illerde de 

yoðun ekonomik 

iliþkiler ekseninde 

geliþmektedir. 



7.3 Sürdürülebilir Çevre

Havza Yönetimi: Su ve Atýk Su

Havza Yönetimi: Katý Atýk ve Tehlikeli Atýk

Havza Yönetimi: Hava Kalitesi 

Havza Yönetimi: Ekosistem ve Biyoçeþitlilik

7.4 Güçlendirilmiþ  Altyapý ve Üstyapý

Ulaþým Aðlarý

Önemli tarýmsal üretim havzalarý olan ve ayný zamanda önemli bir nüfusa ve geniþ doðal koruma 
alanlarýna ev sahipliði yapan Gediz ve Bakýrçay havzalarýnda kirlilik kontrolü ve havza yönetimi 
saðlanarak kirliliðin azaltýlmasý, su kalitesinin iyileþtirilerek bir üst kaliteye taþýnmasý önemlidir. 
Ayný þekilde söz konusu havzalarda sürdürülebilir içme suyu ve kullanma suyu yönetiminin 
saðlanmasý gereklidir. 

Öte yandan, önemli bir sanayi üretim bölgesi olan söz konusu havzalarda sanayide ve kentsel 
kullanýmda sürdürülebilir atýk su yönetiminin saðlanmasý ve tarýmsal faaliyetler sonucu oluþan 
toprak ve su kirliliðinin önlenmesi de gereklidir. Tüm bu konularda havza bazýnda bir su ve atýk 
su yönetimi saðlamak için Gediz Havzasý Ýlleri Çevre Koruma Hizmet Birliði gibi eþgüdüm 
saðlayabilecek kurum/kuruluþ ve organizasyonlarýn oluþturularak etkinleþtirilmesi konusunda 
ortak çalýþmalar sürdürebilir.

Gediz ve Bakýrçay havzalarýnda gerek evsel kullanýmdan, gerek yoðun sanayiden kaynaklanan 
katý atýk ve tehlikeli atýk ile ilgili olarak havza bazýnda önlemler alýnmasý önemlidir. Sanayici ve 
kentsel kullanýmdaki aktörlerin bilinçlendirilmesi, kentsel ve endüstriyel katý ve tehlikeli atýklarýn 
geri dönüþüm, kazaným, yeniden kullanýmýnýn saðlanmasý ve söz konusu bölgelerde maliyet 
etkinliði gözetilerek birden fazla ile hizmet verebilen katý atýk ve tehlikeli atýk depolama ve 
bertaraf tesislerinin kurulmasý için ilgili kurumlar arasýnda ortak çalýþmalar geliþtirilebilir. 

Gediz ve Bakýrçay havzalarýnda hava kirliliðinin en büyük nedenlerinden biri sanayide ve evsel 
ýsýtmada yenilenebilir ve temiz enerji kullanýmýnýn desteklenememesidir. Oysa söz konusu 
bölgeler ayný zamanda jeotermal ve rüzgar gibi önemli yenilenebilir enerji kaynaklarýna ev 

sahipliði yapmaktadýr. Bu doðrultuda, maliyet etkinliði gözetilerek söz 
konusu temiz enerji potansiyelini birden fazla ilde kullanýma alan 
ortak çalýþmalar ve sanayi yoðun alanlarda hava kirliliði kontrolünün 
saðlanmasýna yönelik ortak çalýþmalar eþgüdüm içerisinde 
sürdürülebilir. 

Gediz ve Bakýrçay havzalarýnda ulusal ve uluslararasý öneme sahip 
birçok ekosistem bulunmaktadýr. Bu bölgelerin koruma kullanma 
dengesi gözetilerek canlandýrýlmasý ve söz konusu havzalarda 
biyoçeþitliliðin korunmasý için ilgili kurumlar arasýnda eþgüdüm 
içerisinde ortak çalýþmalar sürdürülebilir. 

Ýzmir'in çevre illerde üretilen mallarýn dýþ piyasalara açýlmasýnda 
önemli bir kapý olduðu ve bölgesel ölçekte bir ekonomik, sosyal, 
kültürel merkez olduðu düþünüldüðünde ilin çevre illerle ulaþým 
baðlantýlarýnýn güçlendirilmesi önem kazanmaktadýr. Bu kapsamda 
özellikle çevre illerdeki üretim bölgelerinden Ýzmir'deki lojistik ve 

liman merkezlerine yönelen karayolu, denizyolu ve raylý sistemlerin 
desteklenmesi ve çevre illerden komþu ilçeler arasýndaki ulaþým baðlantýlarýnýn güçlendirilmesi 
için eþgüdüm içerisinde ortak çalýþmalar sürdürülebilir. 
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Bölgede gerek coðrafi 

kapsamda (Manisa ve 

Ýzmir'i kapsayan Nif Daðý, 

Spil Daðý gibi) gerekse 

tarihi açýdan (Çanakkale 

Truva'dan baþlayýp Ýzmir 

Efes'e dek devam eden 

Büyük Ýskender Sefer Yolu, 

Ýzmir Efes'ten baþlayýp 

Manisa ve Uþak'tan geçen 

Pers Kral Yolu gibi) birden 

fazla ili kapsayan 

güzergahlarda alternatif 

turizme yönelik büyük bir 

potansiyel bulunmaktadýr. 
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Alternatif Turizm Altyapýsý

Afet Yönetimi

Bölgede gerek coðrafi kapsamda (Manisa ve Ýzmir'i kapsayan Nif Daðý, Spil Daðý gibi) gerekse 
tarihi açýdan (Çanakkale Truva'dan baþlayýp Ýzmir Efes'e dek devam eden Büyük Ýskender Sefer 
Yolu, Ýzmir Efes'ten baþlayýp Manisa ve Uþak'tan geçen Pers Kral Yolu gibi) birden fazla ili 
kapsayan güzergahlarda alternatif turizme yönelik büyük bir potansiyel bulunmaktadýr. Ortak 
tarihi, kültürel ve coðrafi özellikleriyle Ýzmir ve çevresindeki iller, turizmin çeþitlendirilmesi ve 
alternatif turizmin geliþtirilmesi açýsýndan ortak bir potansiyelle ve ortak altyapý sorunlarýyla 
karþý karþýyadýr. 

Bu doðrultuda, bölgede söz konusu alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine 
yönelik mevcut hizmet altyapýsýnýn iyileþtirilmesi ve yeni yatýrýmlarýn desteklenmesi önemlidir. 
Yine söz konusu bölgelerde mevcut doðal, tarihi ve kültürel varlýklarýn deðerlendirilmesine 
olanak saðlayacak þekilde altyapýnýn geliþtirilmesi, turizm için önemli alanlarýn görsel algýlama 
ve çevre düzeni açýsýndan iyileþtirilmesi amacýyla ilgili kurumlar arasýnda eþgüdüm içerisinde 
ortak çalýþmalar sürdürülebilir. 

Ortak coðrafi özellikleriyle Ýzmir ve çevre iller benzer afet riskleriyle karþý karþýyadýr. Bu riskler 
depremden orman yangýnýna, kuraklýktan sele çeþitlilik göstermektedir. Söz konusu afet 
risklerine karþý alýnacak kýsa, orta ve uzun vadeli tüm önlemler de bu açýdan benzerlik 
göstermektedir. Bu kapsamda maliyet etkinliði gözetilerek Ýzmir ve çevre iller arasýnda ortak 
afet risklerine karþý ortak afet yönetimi süreçlerinin oluþturulmasý ve buna iliþkin ortak 
altyapýnýn geliþtirilmesi amacýyla ilgili kurumlar arasýnda eþgüdüm içerisinde ortak çalýþmalar 
sürdürülebilir. 
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ÝÞLETMELERDE REKABET EDEBÝLÝRLÝK

Kiþi baþýna Gayri Safi Katma Deðer 
(GSKD) ($)

Türkiye içindeki GSKD oraný (%)

Türkiye içindeki ihracat oraný (%)

OSB'lerdeki firma sayýsý

Marka tescillerinin Türkiye içindeki 
oraný (%)

Endüstriyel tasarým tescillerinin 
Türkiye içindeki oraný (%)

Alýnan Patent Tescil Belgesi sayýsýnýn 
Türkiye içindeki oraný (%)

Türkiye genelinde Ýzmir'in Ar-Ge 
desteklerinden faydalanma oraný (%)

Ýzmir'de TSE tarafýndan verilen kalite 
belgesine sahip firma sayýsýnýn 
Türkiye'dekine oraný (%)

Coðrafi iþaretli ürün sayýsý

Teknoloji Geliþtirme Bölgesi'nde 
bulunan firma sayýsý

Rüzgar enerjisi kurulu gücün teorik 
kapasiteye oraný (%)

Konut ýsýtmada kullanýlan jeotermal 
kaynak potansiyelinin teorik jeotermal 
kaynak potansiyeline oraný (%)

Jeotermal kaynaktan üretilen elektrik 
miktarý (MWe)

Ýzmir'i ziyaret eden yabancýlarýn 
Türkiye'yi ziyaret edenler içindeki 
oraný (%)

Tesislerin ortalama doluluk oraný (%)

Ortalama kalýþ süresi (gün)

Butik otellerde ortalama kalýþ süresi (gün)

Butik otellere geliþ sayýsý

Müze ve ören yerlerini ziyaret eden kiþi 
sayýsý

8.398
(2006)

6,6 
(2006)

5,9
(2008)

735
(2008)

5,6
(2008)

5,7
(2008)

7,4
(2008)

4,5 
(2009)

6 
(2009)

8
(2009)

65
(2009)

1
(2007)

11
(2007)

0
(2007)

3,93
(2007)

45,65
(2007)

2,3
(2008)

1,3
(2008)

15.040
(2008)

2.799.236
(2009)

TÜÝK GSKD Hesabý 
Tahmin Çalýþmalarý, 2010

TÜÝK GSKD Hesabý 
Tahmin Çalýþmalarý, 2010

TÜÝK, 2008a

ÝZKA OSB Anketi, 2008

Türk Patent Enstitüsü 
(TPE), Marka Verileri, 2009

TPE, Endüstriyel Tasarým 
Verileri,2009

TPE, Patent Verileri, 2009

TÜBÝTAK, 2009

TSE, 2009

TPE, 2009

ÝZTEKGEB internet 
sitesindeki verilere 

dayanýlarak hesaplanmýþtýr, 
2009

Boztepe, 2008
(EMO, 2008)

Türkiye Jeotermal Derneði, 
2007; DPT, 2006c; Aksoy, 

2009 kaynaklarýndan 
saðlanan bilgi ve veriler 

derlenerek hesaplanmýþtýr

Türkiye Jeotermal Derneði, 
2007

Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 
2009 verilerine 

dayanarak hesaplanmýþtýr

Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 
2009

Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 
2009

Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 
2009

Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 
2009

Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, 
2010

9.000

8

8

800

9

9

10

6

8

10

80

4

15

3

4,93

47,65

2,8

1,9

16.100

3.000.000
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Limanlara gelen (ticari ve özel) yat sayýsý

Düzenlenen fuar sayýsý

Kruvaziyer seferleriyle gelen yolcu sayýsý

Mavi bayraklý marina sayýsý

Mavi bayraklý plaj sayýsý

Ýzmir Limaný'nda elleçlenen 
konteynýr miktarý (TEU)

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren 
firma sayýsý

Ýzmir Gümrük ve Muhafaza Baþmüdürlüðü 
denetiminde faaliyet gösteren antrepo 
sayýsý

Ekonomik sulanabilir arazilerde sulanma 
oraný (%)

Organize Tarým Ýhtisas Bölgeleri sayýsý

Sera ýsýtmada kullanýlan jeotermal kaynak 
potansiyelinin kullaným oraný (%)

Organik üretim yapan üretici sayýsý

Organik üretim yapýlan tarýmsal alan (ha)

Ýyi tarým uygulamalarý kapsamýnda üretim 
yapan üretici sayýsý

Ýyi tarým uygulamalarý kapsamýnda üretim 
yapýlan tarýmsal alan (ha)

Damla sulama sistemi sayýsý

Yaðmurlama sulama sistemi sayýsý

Örtüaltý sebze meyve üretim miktarý 
(ton/yýl)

Tarýmsal Üretici Birlikleri üye sayýsý

Islah Birlikleri üye sayýsý

Tarýmsal amaçlý kooperatiflerin ortak sayýsý

Tarýmsal amaçlý kooperatifler ve birlikler 
üye ve ortak sayýsý toplamý

1.923
(2008)

31
(2008)

321.279
(2008)

0
(2008)

21
(2008)

884.966
(2008)

2.255
(2009)

116
(2009)

75
(2005)

0
(2009)

3
(2006)

1.294 
(2007)

26.330
(2007)

131
(2007)

258
(2007)

10.476
(2009)

1.432
(2009)

165.485
(2008)

2.457
(2008)

863
(2008)

39.465
(2009)

42.785
(2008)

Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 
2009

TOBB, 2009

ÝZTO, 2009

TÜRÇEV, 2008

TÜRÇEV, 2008

TCDD, 2009

ÝZTO internet sitesinden 
hesaplanmýþtýr, 2009

ÝEÜ, 2009

TKB, 2006

Sanayi Ticaret Ýl Müdürlüðü, 
2009

Türkiye Jeotermal Derneði, 
2007

TÜÝK,2008

TÜÝK, 2008

Ýl Tarým Müdürlüðü, 2009

Ýl Tarým Müdürlüðü, 2009

Ýl Tarým Müdürlüðü, 2009

Ýl Tarým Müdürlüðü, 2009

TÜÝK, 2008

Ýl Tarým Müdürlüðü, 2009

Ýl Tarým Müdürlüðü, 2009

Ýl Tarým Müdürlüðü, 2009

Ýl Tarým Müdürlüðü, 2009

2.200

37

500.000

2

29

1.200.000

2.400

125

85

3

5

1.600

30.000

170

340

20.000

1.800

200.000

8.000

1.200

45.000

54.200
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14,00

7

12

50

8

5

2

ÝZKA Kümelenme Sonuç 
Raporu, Maliye Bakanlýðý,

Verileri, 2010

TPE, Marka Verileri, 2009

ÝZKA Kümelenme Sonuç 
Raporu, Maliye Bakanlýðý 

Verileri, 2010

Avrupa Birliði 
Genel Sekreterliði, 2009

ÝZKA Kümelenme Sonuç 
Raporu, Maliye Bakanlýðý 

Verileri,  2010

TPE, Marka Verileri, 2009

ÝZKA Kümelenme Sonuç 
Raporu, Maliye Bakanlýðý 

Verileri,  2010

Gýda ve içecek sanayi ihracatýnýn Türkiye
 içindeki oraný (%)

Gýda ve içecek sanayi marka tescillerinin 
Türkiye içindeki oraný (%)

Gýda ve içecek sanayinin Ar-Ge yatýrým 
indirimlerinde Türkiye içindeki
oraný (%)

Gýda iþleme alt sektörlerindeki (Et iþleme, 
hayvansal yan ürünler, su ürünleri iþleme, 
süt iþleme) AB hijyen kurallarýna uyumlu 
iþletme sayýsýnýn alt sektörlerdeki toplam 
iþletme sayýsýna oraný (%)

Giyim eþyasý sanayi ihracatýnýn 
Türkiye içindeki oraný (%)

Giyim eþyasý sanayindeki marka 
tescillerinin Türkiye içindeki oraný (%)

Giyim eþyasý sanayinin Ar-Ge 
yatýrým indirimlerinde Türkiye içindeki
oraný (%)

11,3
(2008)

5
(2008)

9,9
(2008)

14
(2008)

6,1
(2008)

3
(2008)

0
(2008)
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ÝSTÝHDAM ve SOSYAL BÜTÜNLEÞME

Okulöncesi net okullaþma oraný (4-5 yaþ)

Ýlköðretimde derslik baþýna düþen 
öðrenci sayýsý (tüm ilçelerde)

Ortaöðretimde net okullaþma oraný (%)

Ortaöðretimde derslik baþýna düþen 
öðrenci sayýsý

Mesleki ve teknik ortaöðretimde derslik 
baþýna düþen öðrenci sayýsý

Yaygýn eðitim kapsamýnda Ýl MEM 
tarafýndan verilen mesleki, teknik kurslara 
katýlan kursiyer sayýsý

Yaygýn eðitim kapsamýnda Ýl MEM 
tarafýndan engellilere yönelik kurslara 
katýlan engelli kursiyer sayýsý

Ýþsizlik oraný (%)

Tarým dýþý iþsizlik oraný (%)

33,24
(2008-2009 dönemi)

33 
(2008-2009 dönemi)

68,16
(2008-2009 dönemi)

31
(2008-2009 dönemi)

35
(2008-2009 dönemi)

65.770
(2007-2008 dönemi)

1.685
(2008-2009 dönemi)

11,8
(2008)

12,4
(2008)

Ýl MEM 2008-2009 
Örgün Eðitim Verileri

Ýl MEM 2008-2009 
Örgün Eðitim Verileri

Ýl MEM 2008-2009 
Örgün Eðitim Verileri

Ýl MEM 2008-2009 
Örgün Eðitim Verileri

TÜÝK 2008 Karþýlaþtýrmalý 
Bölgesel Verileri, 2009

Ýl MEM 2008-2009 
Yaygýn Eðitim Verileri

Ýl MEM 2008-2009 
Yaygýn Eðitim Verileri

TÜÝK 2008 Hanehalký 
Ýþgücü Verileri, 2009 

TÜÝK 2008 Hanehalký 
Ýþgücü Verileri, 2009

50
(2013-2014 dönemi)

30
(2013-2014 dönemi)

75
(2013-2014 dönemi)

30
(2013-2014 dönemi)

30
(2013-2014 dönemi)

75.000
(2013-2014 dönemi)

5.000
(2013-2014 dönemi)

11

12
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SÜRDÜRÜLEBÝLÝR ÇEVRE

GÖSTERGE MEVCUT DURUM KAYNAK HEDEF (2013)

Kiþi baþýna düþen yýllýk kullanýlabilir 
3su potansiyeli (m /kiþi)

Arýtma tesisi ile içme suyu hizmeti 
verilen nüfusun belediye nüfusuna 
oraný (%)

Atýksu Arýtma Tesisi (AAT) ile hizmet 
verilen nüfusun belediye nüfusuna 
oraný (%)

Sýrasýyla Gediz, Bakýrçay, Küçük Menderes 
nehirleri su kalitesi sýnýfý

Gediz havzasýnda belediye nüfusunun 
arýtma uygulanan nüfusa oraný (%)

Ýçme ve kullanma suyu ulaþtýrýlan nüfusun 
belediye nüfusuna oraný (%)

Kanalizasyon þebekesine baðlý nüfusun 
belediye nüfusuna oraný (%)

Katý atýk transfer istasyonu kapasitesi 
(ton/gün)

Katý atýk bertaraf kapasitesi (ton/gün)

OSB'lerdeki iþletmelerin AAT'ye baðlýlýk 
oraný (%)

Tehlikeli endüstriyel atýk oraný (%)

614
(2007)

29
(2006)

76
(2006)

III/IV/IV
(2008)

15 
(2007) 

97
(2006)

96
(2006)

1304
(2007)

2300
(2007)

37
(2009)

10,2
(2006)

DSÝ, 2008

TÜÝK, 2008

TÜÝK, 2008

Ýl Çevre Orman Müdürlüðü, 
2009

Çevre ve Orman Bakanlýðý
Atýksu Arýtýmý Eylem Planý, 

2008

TÜÝK, 2008

TÜÝK, 2008

ÝBB, 2008

ÝBB, 2008

Sanayi Ticaret Ýl Müdürlüðü,
 2008; Çevre Orman Ýl 

Müdürlüðü, 2008 Verileri 
ve OSB yönetimlerine 2009'da 

ÝZKA tarafýndan uygulanan 
anket sonuçlarý derlenerek 

hesaplanmýþtýr, 2009

TÜÝK, 2008

1000

35

82

II/III/III

85

99

98

1800

4500

50

8,5

GÖSTERGE MEVCUT DURUM KAYNAK HEDEF (2013)

Kadýn nüfusun iþgücüne katýlým oraný (%)

Ücretli kadýn çalýþanlarýn 
toplam istihdama oraný (%)

Hastanelerde yatak baþýna düþen nüfus

Bebek ölüm oraný (binde)

Anne ölüm oraný (yüzbinde)

24,5
(2008)

21,4
(2008)

331
(2007)

9,1
(2008)

12,9
(2008)

TÜÝK 2008 Hanehalký 
Ýþgücü Verileri, 2009

TÜÝK 2008 Hanehalký 
Ýþgücü Verileri, 2009

Ýl Saðlýk Müdürlüðü 
Verileri, 2008

Ýl Saðlýk Müdürlüðü 
Verileri, 2008

Ýl Saðlýk Müdürlüðü 
Verileri, 2008

28

25

300

7

8
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GÖSTERGE MEVCUT DURUM KAYNAK HEDEF (2013)

Sanayide suyun yeniden kullaným oraný (%)

Sanayide katý atýðýn geri kazaným ve 
yeniden kullaným oraný (%)

Kentsel atýðýn geri kazaným oraný (%)

3PM  Konsantrasyonu ( µg/m )10

3SO  Konsantrasyonu ( µg/m )2

Ýmalat sanayinde çevre yönetim sistemi 
belgesi olan firma sayýsýnýn toplam firma 
sayýsýna oraný (%)

Bozuk orman alaný oraný (%)

Konutlarda kiþi baþýna elektrik 
tüketimi (kWh)

10
(2004)

4
(2004)

1 
(2007)

52
(2008)

18
(2008)

7
(2004)

83
(2005)

790
(2007)

TÜÝK, 2008

TÜÝK, 2008

ÝBB, 2008

Bayram, 2008 (ÝBB,2008)

Bayram, 2008 (ÝBB,2008)

TÜÝK 2004 Ýmalat Sanayi 
Çevre Göstergeleri 

kullanýlarak hesaplanmýþtýr

Çevre ve Orman Bakanlýðý, 
2006a

TÜÝK, 2008 verileri 
kullanýlarak hesaplanmýþtýr

25 

15

5

35

18

15

70

700

GÖSTERGE MEVCUT DURUM KAYNAK HEDEF (2013)

GÜÇLENDÝRÝLMÝÞ ALTYAPI ve ÜSTYAPI

Dýþ hat direkt uçuþu olan þehir sayýsý

ÝBB tarafýndan iþletilen otopark sayýsý

Kent merkezinde sahil kesiminde yaya 
yollarýnýn toplam uzunluðu

Kent merkezinde sahil kesiminde bisiklet 
yollarýnýn toplam uzunluðu

Asfalt köy yollarýnýn toplam 
köy yollarýna oraný (%)

Müze sayýsý

Halk kütüphanesi sayýsý 

Tiyatro sayýsý

103
(2009)

54
(2007)

37,4 km
(2007)

25,8 km
(2007)

74
(2009)

16
(2008)

43
(2008)

26
(2008)

DHMÝ verilerinden 
hesaplanmýþtýr, 2009

ÝBB, 2008

ÝBB, 2008

ÝBB, 2008

Ýzmir Valiliði, 2009

TÜÝK 2009 
ADNKS Verileri, 2010

TÜÝK 2009 
ADNKS Verileri, 2010

TÜÝK 2009 
ADNKS Verileri, 2010

120

60

45 km

30 km

85

20

50

30





ekler
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EK  1: Bölge Planý'nýn Dayandýðý Üst Ölçekli Stratejik Belgeler 

• Dokuzuncu Ulusal Kalkýnma Planý (2007-2013)

• AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (2007-2023)

• Atýksu Arýtýmý Eylem Planý (2008-2012)

• Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)

• BM DPT Binyýl Kalkýnma Hedefleri (2000-2015)

• Ege Tarým Master Plan (2006)

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Stratejik Planý (2010-2014)

• Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Eylem Planý (2008-2013)

• KOBÝ Stratejisi ve Eylem Planý (2007-2009)

• Tarým Strateji Belgesi (2006-2010)

• Termal Turizm Master Planý Eylem Planý (2007-2023)

• Türkiye Ýçin Enerji Verimliliði Stratejisi

• Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planý (2007-2013)

• Türkiye Sanayi Politikasý

• Türkiye'de Yaþlýlarýn Durumu ve Yaþlanma Ulusal Eylem Planý

• Ulusal Çevre Eylem Planý

• Ulusal Ýklim Deðiþikliði Stratejisi (2010-2020)

• Ulusal Kýrsal Kalkýnma Stratejisi (2007-2013)

• Ulusal Yenilik Stratejisi (2008-2010)

• Ulaþtýrma Ana Planý Stratejisi
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EK-2: Plan Hazýrlýk Süreci Çalýþma Gruplarý

2010-2013 Ýzmir Bölge Planý ÝZKA Çalýþma Grubu

1. GZFT Anketi ve Ýlçe GZFT Ziyaretleri Katýlýmcýlarý

• Begüm TATARÝ
• Didem KÖSEOÐLU
• Emin Çetin HAÞAR
• Filiz MOROVA ÝNELER
• Güvenç KÜÇÜKTOK
• Murat YILMAZÇOBAN
• Nilüfer KAYA
• Sena GÜRSOY
• Sibel ERSÝN
• Suna YAÞAR ÖZDEMÝR

• A.Turna Gýda Turizm 
• ABÝGEM Ýzmir 
• AKG Grubu
• Akzo Nobel Endüstri 
• Aliaða Belediyesi
• Aliaða Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Armutlu Belediyesi
• Ayaskent Belediyesi
• Balçova Kaymakamlýðý
• BASÝFED
• Bayýndýr Belediyesi
• Bayýndýr Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Bayýndýr Kaymakamlýðý 
• Bayýndýr Ticaret Odasý
• Bergama Belediyesi
• Bergama Kaymakamlýðý
• Bergama Ticaret Odasý
• Birgi Belediye Baþkanlýðý
• BMC Sanayi ve Ticaret
• Bornova Kaymakamlýðý
• Bozdað Belediyesi
• Buca Belediyesi
• Cevher Döküm Sanayi
• Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði 
• Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýzmir Bölge Müdürlüðü
• Çandarlý Belediyesi
• Çiðli Belediyesi
• Çiðli Devlet Hastanesi
• Çiðli Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Çiðli Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
• Çiðli Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Çiðli Ýlçe Müftülüðü
• Çiðli Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü
• Çiðli Kaymakamlýðý
• Çiðli Mal Müdürlüðü
• Çiðli Saðlýk Grup Baþkanlýðý
• Çiðli Sivil Savunma Müdürlüðü
• Deðirmendere Belediye Baþkanlýðý
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• DEÜ ATMER
• DEÜ Buca Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü 
• DEÜ Çevre Mühendisliði Bölümü

             • DEÜ Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulu
• DEÜ Fen Edebiyat Fakültesi
• DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
• DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü
• DEÜ Hemþirelik Yüksekokulu
• DEÜ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
• DEÜ Ýþletme Fakültesi Turizm Ýþletmeciliði Bölümü
• DEÜ Ýzmir Meslek Yüksekokulu
• DEÜ Mimarlýk Fakültesi Þehir ve Bölge Planlama Bölümü
• DEÜ Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðü
• DEÜ Torbalý Meslek Yüksekokulu
• Dikili Belediyesi
• Dikili Ýlçe Tarým Müdürlüðü
• Dikili Kaymakamlýðý 
• Dikili Orman Ýþletme Þefliði
• Dikili Saðlýk Grup Baþkanlýðý
• DTM Ege Serbest Bölge Müdürlüðü
• EBSO
• Ege Ýhracatçý Birlikleri
• Ege Seramik Sanayi ve Ticaret
• Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüðü
• Ege Soðutmacýlýk
• Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
• Ege Üniversitesi Tarýmsal Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
• Egeplast
• Ekiz Yað ve Sabun Sanayi
• Foça Turizm Danýþma Bürosu
• Gaziemir Kaymakamlýðý
• Gerenköy Belediye Baþkanlýðý
• Göçbeyli Belediyesi
• Gölcük Belediyesi
• Gümüldür Belediyesi
• Güzelbahçe Kaymakamlýðý
• ÝBB Eþrefpaþa Hastanesi
• ÝBB Ýzbeton
• Ýzmir Büyükþehir Belediyesi
• ÝGEME Ýhracatý Geliþtirme Etüd Merkezi Ege Bölge Müdürlüðü
• ÝGÝD Ýzmir Genç Ýþadamlarý Derneði
• Ýl Dernekler Müdürlüðü
• Ýl Gençlik ve Spor Müdürlüðü
• Ýl Gümrük Müdürlüðü
• Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü
• Ýl Özel Ýdaresi
• Ýl Saðlýk Müdürlüðü
• Ýl Sanayi ve Ticaret Müdürlüðü
• Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü
• Ýl Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý
• Ýzmir Eczacýlar Odasý 3. Bölge 
• Ýzmir Ekonomi Üniversitesi
• Ýzmir Ticaret Borsasý
• Ýzmir Ticaret Odasý
• Ýzmir Yerel Gündem 21 
• Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
• ÝZSU Genel Müdürlüðü
• Karaburun Belediyesi
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• Karaburun Kaymakamlýðý
• Karþýyaka Kaymakamlýðý
• Kaynaklar Belediyesi
• Kazete
• Kemalpaþa Belediyesi
• Kemalpaþa Kaymakamlýðý
• Kemalpaþa Organize Sanayi Bölgesi
• Kiraz Belediyesi
• Kiraz Kaymakamlýðý
• Klimasan
• Konak Belediyesi
• Menderes Belediyesi
• Menderes Kaymakamlýðý
• Menemen Belediyesi
• Menemen Kaymakamlýðý
• Menemen Ticaret Odasý
• Mordoðan Belediyesi
• Norm Civata
• Ödemiþ Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü
• Ören Belediyesi
• PETKÝM Petrokimya Holding
• Sarnýç Belediyesi
• Seferihisar Kaymakamlýðý
• Selçuk Esnaf Sanatkarlar Odasý
• Selçuk Kaymakamlýðý
• Selçuk Ticaret Odasý
• Socotab Yaprak Tütün
• Sualtý Araþtýrmalarý Derneði- Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu
• TARÝÞ Genel Müdürlüðü Pamuk Birliði
• TARÝÞ Zeytin ve Zeytinyaðý Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði
• Tesco Kipa
• Tire Kaymakamlýðý
• Torbalý Kaymakamlýðý
• TÜÝK Ýzmir Bölge Müdürlüðü
• Türk-Ýþ 3. Bölge Temsilciliði
• Urla Belediyesi
• Yaþar Üniversitesi
• Yaþar Üniversitesi Avrupa Birliði Merkezi
• Yazýbaþý Belediyesi
• Yeni Gazetem Ege - Ýzmirport Dergisi
• Zeytindað Belediyesi

• 4 Yýldýz Demir Çelik
• Aliaða Belediyesi
• Aliaða Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
• Aliaða Ekspres Gazetesi
• Aliaða Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Aliaða Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Aliaða Ýlçe Tarým Müdürlüðü
• Aliaða Kaymakamlýðý
• Aliaða Kocaer Demir Çelik
• Aliaða Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi

              • Aliaða Ticaret Odasý
• Çebitaþ Demir Çelik Endüstrisi
• Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret

2. Aliaða Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý
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• PETKÝM Petrokimya Holding
• Türkiye Petrol Rafinerileri

• Bahçelerarasý Mahallesi Muhtarlýðý
• Balçova Belediyesi
• Balçova Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Balçova Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü
• Balçova Ýlçe Saðlýk Grup Baþkanlýðý
• Balçova Kaymakamlýðý
• Çetin Emeç Mahallesi Muhtarlýðý
• Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarlýðý
• Korutürk Mahallesi Muhtarlýðý
• Onur Mahallesi Muhtarlýðý
• S.S.Balçova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi
• Teleferik Mahallesi Muhtarlýðý
• Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði

• Bayýndýr Belediyesi
• Bayýndýr Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Bayýndýr Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
• Bayýndýr Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Bayýndýr Ýlçe Tarým Müdürlüðü
• Bayýndýr Kaymakamlýðý
• Bayýndýr Kazým Dirik Ýlköðretim Okulu
• Bayýndýr Saðlýk Grup Baþkanlýðý
• Bayýndýr Sanayicileri Derneði
• Bayýndýr Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý
• Bayýndýr Ticaret Odasý
• Bayýndýr Ziraat Odasý
• S.S. Bayýndýr Küçük Sanayi Yapý Kooperatifi 
• Ziraat Bankasý Bayýndýr Þubesi

• Bergama Bakkallar ve Benzerleri Odasý
• Bergama Belediyesi
• Bergama Ýlçe Tarým Müdürlüðü
• Bergama Kaymakamlýðý
• Bergama Kültür ve Sanat Vakfý
• Bergama Kültür ve Turizm Derneði
• Bergama Ticaret Odasý 
• Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Bergama Temsilciliði

• Beydað Belediyesi
• Beydað Deðirmenci Süt Ürünleri
• Beydað Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Beydað Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Beydað Ýlçe Tarým Müdürlüðü
• Beydað Kaymakamlýðý
• Beydað Tarým Kredi Kooperatifi
• Çakýr Zeytinyaðý Fabrikasý
• Ege Saraciye Sanayi

3. Balçova Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

4. Bayýndýr Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

5. Bergama Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

6. Beydað Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý
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• Ege Zincir Tarým Ürünleri 
• Küçük Menderes Gazetesi
• Yaðcýlar Mahallesi Muhtarlýðý
• Zinsan Zincir
• Ziraat Bankasý Beydað Þubesi

• Altýndað Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Bornova Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
• Bornova Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Bornova Kaymakamlýðý
• Bornova Mal Müdürlüðü
• Bornova Saðlýk Grup Baþkanlýðý
• Bornova Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý
• Bornova Þoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasý
• Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bornova Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi
• SHÇEK Genel Müdürlüðü Bornova Nevvar Salih Ýþgören Huzurevi Müdürlüðü

              • Buca 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüðü
• Buca Belediyesi 
• Buca Belediyesi Buca Kent Konseyi
• Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
• Buca Eðitimi Sevenler Derneði
• Buca Ýlçe Halk Eðitim Merkezi
• Buca Ýlçe Kadastro Müdürlüðü
• Buca Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Buca Ýlçe Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü
• Buca Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü
• Buca Ýlçe Saðlýk Grup Baþkanlýðý
• Buca Ýlçe Sivil Savunma Müdürlüðü
• Buca Ýlçe Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý
• Buca Kaymakamlýðý
• Kaynaklar Belediyesi
• Selanik Türkleri ve Buca Yaylacýklýlar Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði

• Çeþme Ýlçe Kültür Turizm Müdürlüðü
• Çeþme Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Çeþme Ýlçe Tarým Müdürlüðü
• Çeþme Ýþadamlarý Derneði
• Çeþme Kaymakamlýðý
• Çeþme Þoförler ve Otomobilciler Odasý
• Çeþme Turistik Otelciler Birliði
• Çeþme Turizm Derneði
• Destination Ýzmir Grubu
• Dolphinland Yunus Gösteri -Yunus Terapi Merkezi 
• Ege Üniversitesi Çeþme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
• S.S. Çeþme Dalyanköy Su Ürünleri Kooperatifi
• Turistik Çeþme Gazetesi
• Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Çeþme Ziraat Odasý Baþkanlýðý
• Ulusoy Çeþme Liman Ýþletmesi Anonim Þirketi

7. Bornova Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

8. Buca Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

9. Çeþme Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý
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10. Çiðli Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

11. Dikili Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

12. Foça Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

13. Gaziemir Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

             • Çamaltý Tuz Ýþletmesi Müdürlüðü
• Çiðli Defterdarlýðý
• Çiðli Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Çiðli Gental
• Çiðli Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü
• Çiðli Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Çiðli Ýlçe Saðlýk Grup Baþkanlýðý
• Çiðli Kaymakamlýðý
• Çiðli Þoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasý
• Çiðli Türk Telekom Müdürlüðü
• Ýzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
• Sasalý Belediyesi
• Sigara Sanayi Ýþletmeleri

• Bahçeli Köyü Muhtarlýðý
• Çamlýca Kültür ve Yardým Vakfý
• Deliktaþ Köyü Muhtarlýðý
• Dikili Doða ve Bisiklet Gönüllüleri 
• Dikili Esnaf ve Otomobilciler Odasý
• Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Dikili Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Dikili Ýlçe Tarým Müdürlüðü
• Dikili Kaymakamlýðý
• Dikili Mal Müdürlüðü
• Dikili Orman Ýþletme Müdürlüðü 
• Dikili Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi
• Gökçeaðýl Köyü Muhtarlýðý
• Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü 
• Nebilen Köyü Muhtarlýðý
• Yahþibey Köyü Muhtarlýðý
• Zeytindalý Termal Otel

• Foça Belediyesi
• Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Foça Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Foça Ýlçe Özel Ýdaresi 
• Foça Ýlçe Tarým Müdürlüðü
• Foça Kaymakamlýðý
• Foça Köylere Hizmet Götürme Birliði
• Foça Kültür Eðitim ve Dayanýþma Derneði
• Kültür ve Turizm Bakanlýðý Foça Turizm Danýþma Müdürlüðü

• Gaziemir Belediyesi
• Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Gaziemir Ýlçe Halk Eðitim Merkezi
• Gaziemir Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Gaziemir Kaymakamlýðý
• Gaziemir Saðlýk Grup Baþkanlýðý
• Gaziemir Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði
• Serbest Bölgeler Genel Müdürlüðü Ege Serbest Bölge Müdürlüðü
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14. Güzelbahçe Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

15. Karaburun Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

16. Karþýyaka Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

17. Kemalpaþa Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

18. Kiraz Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

• Güzelbahçe Belediyesi
• Güzelbahçe Kaymakamlýðý
• Güzelbahçe Saðlýk Grup Baþkanlýðý
• S.S.Güzelbahçe Su Ürünleri Kooperatifi
• Yelki Belediyesi
• Ziraat Bankasý Güzelbahçe Þubesi

• Karaburun Belediyesi 
• Karaburun Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Karaburun Kaymakamlýðý
• Karaburun Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý
• Karaburun Yerel Gündem 21
• Sualtý Araþtýrmalarý Derneði - Akdeniz Foku Araþtýrma Grubu Karaburun Proje Ofisi 

• Dünden Yarýna Karþýyaka Gazetesi
• Karþýyaka Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
• Karþýyaka Ýlçe Gençlik ve Spor Müdürlüðü
• Karþýyaka Kaymakamlýðý
• Karþýyaka Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði 
• Karþýyaka Vergi Dairesi
• S.S.Karþýyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
• Türkiye Gençlik Federasyonu Ýzmir Gençlik Birliði Derneði
• Türkiye Kýzýlay Derneði Karþýyaka Þubesi

• Akfi Ajans
• Kemalpaþa Belediyesi
• Kemalpaþa Kaymakamlýðý 
• Kemalpaþa Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi
• Kemalpaþa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü
• Kemalpaþa Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði
• Yukarý Kýzýlca Belediyesi

• Kiraz Belediyesi
• Kiraz Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Kiraz Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
• Kiraz Ýlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüðü
• Kiraz Ýlçe Mal Müdürlüðü
• Kiraz Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Kiraz Ýlçe Nüfus Müdürlüðü
• Kiraz Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü
• Kiraz Ýlçe Tarým Müdürlüðü
• Kiraz Kaymakamlýðý 
• Kiraz Vergi Dairesi Müdürlüðü
• Kiraz Ziraat Odasý
• S.S Ýðdeli ve Çevre Köyleri Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi
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19. Kýnýk Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

20. Konak Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

21. Menderes Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

22. Menemen Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

23. Narlýdere Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

• Bahçývanoðlu Tarým Ürünleri
• Kýnýk Ýlçe Halk Eðitim Merkezi
• Kýnýk Ýlçe Özel Ýdaresi 
• Kýnýk Ýlçe Tarým Müdürlüðü
• Kýnýk Kaymakamlýðý
• Kýnýk Küçük Sanayi Sitesi
• Poyracýk Belediyesi
• Savran Zeytinyaðý

• Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürlüðü Alsancak Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi
• Ýzmir Nevvar Salih Ýþgören Alsancak Devlet Hastanesi 

              • Konak Belediyesi    
• Konak Ýlçe Halk Eðitim Merkezi
• Konak Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Konak Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü
• Konak Ýlçe Saðlýk Grup Baþkanlýðý
• Konak Ýlçe Sivil Savunma Müdürlüðü
• Konak Kaymakamlýðý
• Kordon Ýþ Adamlarý Derneði
• S.S. Ýzmir Esnaf ve Sanaatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliði
• Saðlýk Bakanlýðý Dr.Suat Seren Göðüs Hastalýklarý ve Cerrahisi Eðitim-Araþtýrma Hastanesi 
• Saðlýk Bakanlýðý Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
• Türk Kadýnlar Birliði Ýzmir Þubesi

• ÝTOB Organize Sanayi Bölgesi
• Menderes Aðaç Ýþleri Sanayi Sitesi
• Menderes Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Menderes Estim Sanayi Sitesi
• Menderes Ýlçe Tarým Müdürlüðü
• Menderes Kaymakamlýðý
• Menderes Ziraat Birlikleri

• Ege Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü
• Menemen Belediyesi
• Menemen Devlet Hastanesi
• Menemen Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Menemen Ýlçe Mal Müdürlüðü
• Menemen Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Menemen Ýlçe Müftülüðü
• Menemen Ýlçe Nüfus Müdürlüðü
• Menemen Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü
• Menemen Ýlçe Saðlýk Grup Baþkanlýðý
• Menemen Kaymakamlýðý
• Menemen Organize Sanayi Bölgesi
• Menemen Tapu Sicil Müdürlüðü
• Menemen Ticaret Odasý

              • Menemen Uluslararasý Tarýmsal Hidroloji Araþtýrma ve Eðitim Merkez Müdürlüðü 

• ÝNG Bank Narlýdere Þubesi
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• Narlýdere Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
             • Kooperatifi Baþkanlýðý 

• Narlýdere Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Narlýdere Ýlçe Saðlýk Grup Baþkanlýðý
• Narlýdere Kaymakamlýðý
• Türkiye Ýþ Bankasý Narlýdere Þubesi

             • Ziraat Bankasý Narlýdere Þubesi

• Birgi Belediyesi
• Ödemiþ Belediyesi 
• Ödemiþ Ýlçe Tarým Müdürlüðü
• Ödemiþ Kaymakamlýðý
• Ödemiþ Metal Ýþleri Odasý
• Ödemiþ Park ve Bahçe Bitkileri Derneði
• Ödemiþ Ziraat Odasý
• S.S.Ödemiþ Bademli Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi
• Türk Ticaret Bankasý Ödemiþ Þubesi

• Doðanbey Belediyesi
• S.S.Ýzmir Seferihisar Ürkmez Su Ürünleri Kooperatifi
• Seferihisar Belediyesi
• Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Seferihisar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
• Seferihisar Kaymakamlýðý
• Seferihisar Ziraat Odasý
• Ürkmez Belediyesi

• Selçuk Belediyesi
• Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Selçuk Kaymakamlýðý
• Selçuk Ticaret Odasý

             • Selçuk Ziraat Odasý

• Denizbank Tire Þubesi
• Kýrýkkaya Gýda
• S.S.Süt Müstahsilleri Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi
• Tamtad Konservecilik
• Tire Belediyesi
• Tire Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Tire Ýlçe Özel Ýdaresi 
• Tire Ýlçe Tarým Müdürlüðü
• Tire Kaymakamlýðý
• Tire Organize Sanayi Bölgesi
• Tire Ticaret Odasý
• Vakýfbank Tire Þubesi
• Ziraat Bankasý Tire Þubesi

• Pancar Organize Sanayi Bölgesi

24. Ödemiþ Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

25. Seferihisar Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

26. Selçuk Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

27. Tire Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

28. Torbalý Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý
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• Torbalý Belediyesi
• Torbalý Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
• Torbalý Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
• Torbalý Ýlçe Jandarma Komutanlýðý
• Torbalý Ýlçe Mal Müdürlüðü
• Torbalý Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü
• Torbalý Ýlçe Saðlýk Grup Baþkanlýðý
• Torbalý Ýlçe Tarým Müdürlüðü
• Torbalý Ýlçe Vergi Dairesi Müdürlüðü
• Torbalý Kaymakamlýðý
• Torbalý Organize Sanayi Bölgesi
• Torbalý Ticaret Odasý

• Urla Belediyesi
• Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odasý

             • Urla Kaymakamlýðý
• Urla Ticaret Odasý

 • Urla Ziraat Odasý

• Dokuz Eylül Üniversitesi
• DSÝ 2. Bölge Müdürlüðü
• EBÝLTEM
• Ege Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü
• Ege Üniversitesi Toprak Bölümü
• Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
• ETO Ekolojik Tarým Organizasyonu 
• Ýzmir Tarým Ýl Müdürlüðü Proje ve Ýstatistik Þubesi
• Ýzmir Ticaret Borsasý
• Menderes Tarým Ýlçe Müdürlüðü
• Ödemiþ Tarým Ýlçe Müdürlüðü
• Ödemiþ Ticaret Odasý
• Rapunzel Organik Ürünler
• Tarým Ekonomisi Derneði 
• TARÝÞ Ar-Ge Müdürlüðü
• TARÝÞ Ürün Koordinasyon Müdürlüðü
• Torbalý Ýlçe Tarým Müdürlüðü

• BASÝFED
• Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi
• EBÝLTEM
• EBSO
• Ege Üniversitesi ÝÝBF Ýktisat Bölümü
• Ema Klima
• Ges Elektrik
• Gökçüoðlu Otomotiv
• ÝYTE Makine Mühendisliði Bölümü
• Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
• Ýzmir Teknoloji Geliþtirme Bölgesi
• NETSÝS
• ODTÜ

29. Urla Ýlçe GZFT Toplantýsý Katýlýmcýlarý

18-19 KASIM 2008 ÇALIÞTAYLARI ÇALIÞMA GRUPLARI

1. Tarýmsal Üretimde Verimlilik ve Çeþitlilik Çalýþma Grubu

2. Teknoloji ve Yenilikçilik Çalýþma Grubu
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• PETKÝM

             • Biyodizel Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði
• Çevre Orman Ýl Müdürlüðü
• DEÜ Çevre Mühendisliði Bölümü
• DEÜ Jeotermal Enerji Araþtýrma ve Uygulama Merkezi
• DEÜ SÜMER
• DSÝ 1. Bölge Müdürlüðü
• EBÝLTEM
• EBSO
• Ege Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Bitki Genetik Kaynaklarý Bölümü
• ESBAÞ
• EÜ ÇEVMER
• EÜ Güneþ Enerjisi Enstitüsü
• ÝBB Saðlýklý Kentler Proje Ofisi
• Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü

              • ÝYTE Jeotermal Enerji Araþtýrma ve Uygulama Merkezi
• Ýzmir Jeotermal
• ÝZSU

             • ÝZTO Geri Kazaným Komitesi
• Kemalpaþa OSB

• Denizcilik Ýþletmeleri Ýzmir Ýþletme Müdürlüðü
• DEÜ Þehir ve Bölge Planlama Bölümü
• ÝBB
• Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
• Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü
• ÝYTE Þehir ve Bölge Planlama Bölümü
• ÝZTO
• Karayollarý 2. Bölge Müdürlüðü
• TCDD 3. Bölge Müdürlüðü
• Türkiye Trafik Güvenliði Vakfý

• ABÝGEM
• DEÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
• EBÝLTEM
• EBSO
• Ege Ýhracatçý Birlikleri
• Ege Serbest Bölgesi

             • Ege Üniversitesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi
• ÝESOB
• Ýzmir Atatürk OSB
• Ýzmir Ticaret Odasý 
• Kobi-der
• KOSGEB
• Milli Prodüktivite Merkezi
• Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðü
• Tire OSB

• Bergama Kültür ve Turizm Derneði

3. Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Çevre Çalýþma Grubu

4. Saðlýklý Kentleþme ve Altyapý Çalýþma Grubu

5. KOBÝ'lerde Rekabet Edebilirlik

6. Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çalýþma Grubu
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• Bergama-Dikili Zeytindalý Termal Tesisleri 
• Club Yalý Hotels&Resort
• Çeþme Turistik Otelciler Birliði
• Destination Ýzmir 
• DEÜ Mimarlýk Fakültesi
• Ege Turistik Ýþletmeler ve Konaklamalar Birliði
• Foça Turizm Danýþma Þube Müdürlüðü
• ÝBB Tarihsel Çevre ve Kültür Varlýklarý Müdürlüðü 
• Ýl Kültür Turizm Müdürlüðü
• ÝYTE Mimari Restorasyon Bölümü
• ÝZFAÞ
• Ýzmir Inner Wheel Derneði
• Jestur
• TAV Ýzmir Terminal Ýþletmeciliði
• TÜRSAB Ýzmir Þubesi
• Yaþar Üniversitesi Mimarlýk Bölümü

• Bayraklý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
              • Bornova Nedret Ýhsan Keten Ýlköðretim Okulu

• DEÜ Ekonometri Bölümü
             • DEÜ Kamu Yönetimi Bölümü

• DEÜ Maliye Bölümü
• DEÜ Mimarlýk Fakültesi
• Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
• EÜ EKAM 
• Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Mesleki Eðitim Þube Müdürlüðü
• Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Ortaöðretim Þube Müdürlüðü
• Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü
• Ýþ-Kur Ýzmir Ýl Müdürlüðü
• Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýþletme Bölümü
• Ýzmir Ýþ Kadýnlarý Derneði
• Kas Hastalýklarý Derneði
• Nevvar Salih Ýþgören Eðitim Kampüsü Meslek Lisesi 
• TÜÝK Ýzmir Bölge Müdürlüðü
• Tülay Aktaþ Ýzmir Gönüllü Kuruluþlar Güçbirliði
• Yerel Gündem 21

• Balsarý Yað Sanayi
• Bayteks Tarým Ürünleri                                             
• Ege Chelab Gýda Analiz Laboratuvarý
• Ege Nkm Gýda
• Ekiz Yað ve Sabun                      
• Ertuð Balýk
• Etem Özsoy Tarým                                                                   
• Ýzmir Ziraat Odasý       
• Kristal Yað
• Seyrekli Fidancýlýk
• Þentaþ Tarým
• Tamtad Konservecilik
• Te-Ta Teknik Tarým
• Tuntaþ Gýda
• Yaþar Dýþ Ticaret          

7. Sosyal Kalkýnma Çalýþma Grubu

SEKTÖR ÇALIÞTAYLARI ÇALIÞMA GRUPLARI

1. EGÝAD Ýþbirliðiyle Gerçekleþtirilen 29 Mayýs 2009 Gýda Sanayi Çalýþtayý Katýlýmcýlarý
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• Yeni Asýr Gazetesi

• AeroRüzgar Endüstrisi
• DATA Tsp
• Dinamik Isý
• Ege Teknoloji ve Baþarý Vakfý
• Elkima Trafo
• Ema
• Ena Mühendislik
• Enda Enerji
• EÜ Güneþ Enerjisi Enstitüsü
• Geo
• Ges Elektrik
• Güçbirliði Holding
• Ýmer Otelcilik              
• Ýzmir Jeotermal
• Salim Arslanalp Mühendislik
• Teknogen
• Tekpan Teknik

• Barsan Global
• Can-Mar Uluslararasý Nakliyat
• Elmas Grup
• Günaydýn Lojistik
• Güneydoðu Nakliyat
• Hamburg Süd Ýzmir
• Horoz Lojistik
• Ýnci Lojistik
• ÝZTAÞ Uluslararasý Taþýmacýlýk
• Karmer Uluslararasý Taþýmacýlýk
• MAERSK Mersinler Uluslararasý Taþýmacýlýk
• Sakaoðlu Gümrükleme
• Solo Deniz Yatçýlýk
• TAV
• Trans-Nak Uluslararasý Kargo
• Turksped
• UND Uluslararasý Nakliyeciler Derneði
• Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi
• UTÝKAD
• Yeni Nakliyat Kargo
•Yurtiçi Kargo Ege Bölge Müdürlüðü

 
• Aytenler Giyim
• Çelik Nakýþ
• Demoteks
• Ege Ayakkabý Sanayicileri Derneði
• Ege Giyim Sanayicileri Derneði
• Ýzmir Yýkama Boyama
• Kulim Kuloðlu Nakýþ
• Kuloðlu Tekstil
• Kulsan

2. EBSO Ýþbirliðiyle Gerçekleþtirilen 13 Haziran 2009 Yenilenebilir Enerji Sektörü Çalýþtayý Katýlýmcýlarý

3. ÝZTO Ýþbirliðiyle Gerçekleþtirilen 17 Haziran 2009 Lojistik Sektör Toplantýsý Katýlýmcýlarý

4. EGÝAD-BASÝFED-EGSD Ýþbirliðiyle Gerçekleþtirilen 30 Haziran 2009 Tekstil / Giyim Eþyasý Sanayi 

Çalýþtayý Katýlýmcýlarý
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 • Makara
• Menemenlioðlu Tekstil
• Örünler Tekstil
• Pamuklar Tekstil
• Sepiciler Kösele Deri Sanayi
• Þimþek Makina
• Yalaz Tekstil

• Akdeniz Kimya
• Aklens Optik
• Arkas Holding
• Bilset Bilgisayar
• Deflab Robotik Teknolojiler Laboratuvarý
• Diasel Medikal Sistemler
• EBÝLTEM
• Ege Biyoteknoloji
• Egebimtes
• Elektral Elektromekanik
• Genmar Teþhis Ürünleri

              • Ýzmaþ Ýzmir Makina
             • ÝZTEK Kaltek Mühendislik

• Netsis Yazýlým
• Olgu Bilgisayar
• PETKÝM
• Teknodem Týbbi Cihazlar
• Teknosel Teknik Servis Hizmetleri
• Türkiye Biliþim Derneði
• Türklab

5. ÝYTE Ýþbirliðiyle Gerçekleþtirilen 10 Temmuz 2009 Ýleri Teknolojiye Dayalý Sanayiler Sektör 

Toplantýsý Katýlýmcýlarý
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EK-3: Taným ve Kavramlar

Akýllý paketleme: Akýllý paketleme teknolojisi ambalajlanmýþ gýdalarýn taþýnmasý ve depolanmasý 

sýrasýndaki kalitesi izlenmesini saðlayan bir sitemdir. Akýllý paketleme teknolojisi gýdalardaki me-

kanik, kimyasal, elektrokimyasal, enzimatik veya mikrobiyal deðiþimleri gösteren bir sistemdir.

Akýllý tekstil: Tekstil ürünü etkiyi ya da etki deðiþikliðini algýlayýp buna tepki veriyorsa buna “Akýllý 

Tekstil Ürünü” denilmektedir.Akýllý tekstiller teknik tekstiller içerisinde katma deðeri en yüksek ve 

yüksek teknoloji kullanýlan alanlarýndan birisidir. 

Antrepo: Gümrük gözetimi altýnda bulunan eþyanýn veya izin verildiði durumlarda ihraç eþyasýnýn 

konulduðu depolardýr.

Biyolojik çeþitlilik: Biyolojik çeþitlilik; canlýlarýn genetik yapýlarýna baðlý olarak meydana getirdiði 

tür topluluklarý arasý ve türler içi farklýlýðýn bütünü olarak tanýmlanabilmektedir. Kara, deniz ve 

diðer su ekosistemleri ile bu kaynaklardaki canlý organizmalardaki farklýlaþma ve çeþitliliktir.

Butik otel: Yapýsal özelliði, mimari tasarýmý, tefriþ, dekorasyon ve kullanýlan malzemesi yönünden 

özgünlük arz eden, iþletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli 

veya konusunda eðitimli personel ile kiþiye özel hizmet verilen, en az on odalý oteldir.

Çok iþlevli tekstil: Çok iþlevli tekstil ürünleri doðal dýþ etkenlerden korumanýn yanýnda, baþta sað-

lýk, güvenlik ve biliþim alanlarýnda olmak üzere her türlü alanda en az bir ek iþlevi yerine getiren 

tekstil ürünleridir.

Ekolojik turizm / ekoturizm: Yeryüzünün doðal kaynaklarýnýn sürdürülebilirliðini güvence altýna alan, 

bunun yaný sýra yerel halklarýn ekonomik kalkýnmasýna destek olurken, sosyal ve kültürel 

bütünlüklerini koruyup gözeten bir yaklaþým ya da tavýrdýr.

Elleçleme: Gümrük gözetimi altýndaki eþyanýn asli niteliklerini deðiþtirmeden istiflenmesi, yerinin 

deðiþtirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarýlmasý, kaplarýn yenilenmesi veya tamiri, 

havalandýrýlmasý, kalburlanmasý, karýþtýrýlmasý ve benzeri iþlemleri ifade eder.

Fonksiyonel gýdalar / nutrasetikler: Vücudun temel besin öðeleri gereksinimini karþýlamanýn ötesin-

de insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonlarý üzerinde ilave faydalar saðlayan, böylelikle 

hastalýklardan korunmanýn ve daha saðlýklý bir yaþama ulaþmada etkinlik gösteren gýdalar veya 

gýda bileþenleridir. 

Gedik pazar: Piyasada henüz karþýlanmamýþ bir talebi olan mal veya hizmetlerin pazarýdýr. Özellikle 

seri üretim ya da kitle üretimi yapan büyük iþletmeler tarafýndan karþýlanmayan özgün bir takým 

hizmet ya da mallarý kapsar; bu anlamda kiþiye özel, ýsmarlama hizmet hedefler.

Genç iþsiz: 15-24 yaþ grubunda olup iþsiz olan kiþilerdir. 

Genç iþsizlik oraný: 15-24 yaþ grubundaki iþsiz sayýsýnýn ayný yaþ grubundaki iþgücü içindeki oraný-

dýr. 

Hanehalký: Aralarýnda akrabalýk baðý olsun olmasýn ayný konutta ya da ayný konutun bir bölümünde 

yaþayan, ayný kazandan yiyen, kazanç ve masraflarýný ayýrmayan, hanehalkýnýn hizmet ve yöne-

timine katýlan bir ya da daha çok kiþiden oluþan topluluktur. 

Hassas ekosistem: Belirli bir alanda nadir türlerin bulunduðu ve bunlarý saran cansýz çevrelerinin 

karþýlýklý iliþkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere hassas ekosistem 

denir.
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Ýþgücü: Ýstihdam edilenler ile iþsizlerin oluþturduðu toplam nüfustur. 

Ýþsizlik oraný: Ýþsiz nüfusun iþgücü içindeki oranýdýr.

Kent turizmi: Kent merkezli, daha çok kent yaþamý, kültürel nitelikleri (müzeler, restoranlar ve gös-

teriler gibi) ve kentte görülecek unsurlar (mimari, anýtlar ve parklar gibi) çerçevesinde yoðunlaþan, 

özellikle Avrupa'da yoðun olan turizm türüdür.

KOBÝ: Türkiye'de 250 kiþiden az yýllýk çalýþan istihdam eden ve yýllýk net satýþ hasýlatý ya da mali bi-

lançosu 25 milyon YTL'yi aþmayan ve mikro iþletme, küçük iþletme ve orta büyüklükteki iþletme 

olarak sýnýflandýrýlan iþletmeler KOBÝ olarak adlandýrýlmaktadýr.

Kronik yoksulluk: Bireylerin yaþamlarýnýn daha uzun kesitlerinde devam eden ve büyük oranda ço-

cuklarýna da geçen, nesilden nesile aktarýlan yoksulluk durumudur. Kronik yoksulluk yalnýzca düþük 

gelir sahibi olmak ile açýklanan statik bir taným deðil, yoksulluðu beslenme, eðitim, saðlýk gibi 

bireyin temel yeteneklerini engelleyen uzun süreli bir süreç olarak kabul eden dinamik bir tanýmdýr. 

Kümelenme: Ayný sektörde faaliyet gösteren, aralarýnda iliþkiler olan ama ayný zamanda rekabet 

içinde olan çok sayýdaki firmanýn, onlara mal saðlayan tedarikçilerin ve hizmet satanlarýn, ilgili 

kurumlarýn (üniversiteler, meslek kuruluþlarý, iþ koluyla ilgili standartlarý belirleyen ve kontrol eden 

kurumlar, vb.) ayný coðrafi bölgede yoðunlaþmalarýna kümelenme denilmektedir.

Medyan yaþ: Bir nüfusu oluþturan kiþilerin yaþlarý küçükten büyüðe sýralandýðýnda ortada kalan kiþi-

nin yaþýdýr. Buna göre nüfusun yarýsý bu yaþtan küçük, diðer yarýsý da bu yaþtan büyüktür. 

Net göç: Belirli bir alanýn aldýðý göç ile verdiði göç arasýndaki farktýr. Belirli bir alanýn aldýðý göç ver-

diðinden fazla ise net göç pozitif, aldýðý göç verdiðinden az ise net göç negatiftir. 

Niþ ürünler: Benzer karakteristik ve ihtiyaçlarý olan, fakat bu ihtiyaçlarý tatmin edilmemiþ küçük bir 

gruba farklýlaþtýrýlmýþ ve çok sayýda alternatifi bulunmayan Özel tüketici gruplarý için üretilen 

ürünlerdir.

Nüfus yoðunluðu: Bir kilometrekareye düþen nüfustur. 

Okullaþma oraný: Okullaþma oraný, bir öðretim düzeyindeki (okulöncesi, ilköðretim, vb.) eðitim hiz-

metinin ilgili yaþ grubunu oluþturan nüfustaki ve toplumdaki eriþilirliðini gösterir. Brüt okullaþma 

oraný, söz konusu öðretim düzeyindeki toplam öðrenci sayýsýnýn ilgili yaþ grubunu oluþturan nüfusa 

(teorik nüfus) bölünmesi ile elde edilir. Net okullaþma oraný ise sözkonusu öðretim düzeyindeki 

toplam öðrenciler arasýnda yalnýzca ilgili yaþ grubunda olanlarýn teorik nüfusa bölünmesi ile 

hesaplanýr. 

Ortalama hanehalký büyüklüðü: Bir hanehalkýný oluþturan kiþilerin ortalama sayýsýdýr. 

Örgün eðitim: Örgün eðitim, belirli yaþ grubundaki ve ayný seviyedeki bireylere, amaca göre hazýrlan-

mýþ programlarla, okul çatýsý altýnda düzenli olarak yapýlan eðitimdir. Örgün eðitim okulöncesinden 

baþlayýp yükseköðrenimi de kapsayan eðitim sürecidir. 

Proses: Bir iþletmede üretim sürecini gösteren iþler bütünü olarak tanýmlanmaktadýr.

Psikomotor beceri: Duyu organlarý, zihin ve kaslarýn birlikte çalýþmasý sonucu ortaya çýkan davranýþlar, 

psikomotor olarak adlandýrýlýr. Psikomotor beceri ise bir iþin yapýlmasý sýrasýnda kullanýlan, bilinçli 

zihinsel etkinliðin yönlendirdiði koordineli kas etkinlikleridir (el yazýsý, klavye veya enstrüman 

kullanma gibi). Psikomotor beceriler günlük hayatta önemli yer tutar, geliþtirilmesi erken çocukluk 

döneminde baþlar ve yaþam boyu sürer. 



Sit alaný: Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeþitli medeniyetlerin ürünü olan, yaþadýklarý 

de-virlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansýtan kent ve kent kalýntýlarý, 

önemli tarihi hadiselerin gerçekleþtiði yerler ve tespiti yapýlmýþ tabiat özellikleri ile korunmasý 

gerekli alanlardýr.

Þehir nüfusu: Ýl ve ilçe merkezlerinin belediye sýnýrlarý içindeki nüfusudur. 

Teknik tekstil: Teknik tekstiller, endüstride, uzay sanayinde, askeri alanda, denizcilikte, týpta, in-

þaatta, jeotekstillerde, ulaþtýrmada ve yüksek teknoloji uygulamalarýnda kullanýlan fonksiyonellik 

gerektiren tekstil ürünleridir.

Turizm destinasyonu: Turizmin göreceli olarak önemli bir eylem alaný olduðu ve turizmin ekonomik, 

sosyal ve fiziksel etkilerinin ortaya çýktýðý alandýr. Turizmin temel ekonomik faaliyetler arasýnda 

yer aldýðý ülkeler, bölgeler, þehirlerdir.

Yarýmada bölgesi: Ýzmir'in Çeþme, Karaburun, Seferihisar ve Urlailçelerini kapsayan bölgedir.

Yaþam boyu öðrenim: Son dönemde özellikle Avrupa Birliði eðitim ve istihdam politikalarýnda sýk-

lýkla bahsedilen yaþam boyu öðrenim, okulöncesi dönemden emeklilik sonrasýna dek tüm yaþ 

gruplarýnda kiþisel yetenek, ilgi, bilgi ve nitelikleri artýrma ve yenilemeyi, kiþisel ve sosyal amaçlý 

öðrenimin yanýnda mesleki bilgi ve beceri düzeyini artýrmayý, okuma yazma da dahil olmak üzere 

temel bilgi ve becerilerin kazanýlmasýný kapsar.

Yaþlý nüfus: 65 yaþ ve üstünü kapsayan nüfustur.

Yaygýn eðitim: Yaygýn eðitim, örgün eðitim sistemine hiç girmemiþ ya da herhangi bir düzeyinde 

bulunan ya da bu düzeylerden çýkmýþ bireylerin, örgün eðitimin yanýnda ya da dýþýnda düzen-

lenen eðitim, öðretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerini kapsar. Okuma-yazma öðretmek, 

temel bilgiler vermek, kiþisel ve mesleki bilgi ve becerileri geliþtirmek örgün eðitimin 

amaçlarýndandýr.
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