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Özet
Bildirinin
amacı,
bulundukları
bölgelerin
ekonomik
performansını ve uluslararası rekabet gücünü planlama
çalışmalarıyla artırmak amacıyla kurulmuş olan bölgesel
kalkınma ajanslarından İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA)
hazırladığı 2014-2023 bölge planını sürdürülebilirlik
çerçevesinde irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda bildirinin
giriş bölümünün ardından ikinci bölümünde sürdürülebilirlik,
bölge planlama ve kalkınma ajansları kavramlarının temel
özellikleri ve birbirleriyle olan ilişkileri aktarılmaktadır. Üçüncü
bölümde çalışma alanı olarak seçilen İzmir Kalkınma Ajansı ve
hazırladığı son bölge planı hakkında kısaca bilgi verilmektedir.
Dördüncü bölüm, İZKA tarafından hazırlanan bölgesel
kalkınma planının sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği
bölümdür. Bu değerlendirme planın temel gelişme ekseni
olarak belirlediği alanların sürdürülebilirlikle ilgili literatürde
en fazla vurgu yapılan konular kapsamında irdelenmesi ile
gerçekleştirilmektedir. Bildirinin son bölümünde genel bir
değerlendirme yapılmakta ve sonraki çalışmalar için önerilere
yer verilmektedir.
Anahtar kelimeler: Bölgesel Kalkınma Planı, Sürdürülebilirlik,
Bölgesel Kalkınma Ajansları, İzmir.
Abstract
Regional development agencies are established to contribute to
improve their regions’ economic performance and international
competitiveness, and by so doing to collectively raise the
economic performance of the countries. Their missions increase
the sustainability of the regions and they prepare regional
development plans for reaching all these aims.

Within this context, the aim of this paper is to analyse the
regional plans for 2014-2023 prepared by İzmir Regional
Development Agency from the perspective of sustainability
as a main mission of planning studies. In the ﬁrst section
of this paper, main concepts, sustainability, regional plans
and regional development agency and their relationship are
explained brieﬂy. Aﬅer that, İzmir Regional Plan 2014-2023
is evaluated from sustainability perspective. This evaluation
is realised by main keywords about sustainability mention in
literature. The concluding remarks and suggestions for further
studies are given in last section of this paper.
Keywords: Regional Development Plan,
Regional Development Agencies, İzmir.

Sustainability,

1. Giriş
Sürdürülebilirlik; insan yaşamının gereksinimleri ve doğal
kaynakların mevcudiyeti arasında bir denge kurarak ekonomik,
çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe
uyumlu bir planlama ve programlama yapılmasını amaçlayan
bütünsel bir yaklaşımdır. Sürdürülebilir dengeli bir gelişmenin
sağlanması açısından kullanılan çeşitli politika ve araçlardan
birisi de bölgesel kalkınma planlarıdır.
Bölgesel kalkınma planları; stratejik ve ekonomik düzenlemeler
içeren ulusal kalkınma planlarından daha fazla mekân içeriğine,
fiziksel nitelik taşıyan imar planlarından ise daha fazla
ekonomik içeriğe sahiptir. Bölgede sulama, enerji kaynakları,
ulaşım, krediler, konut yatırımları, organize sanayi teşvikleri
gibi potansiyel tüm araçların en iyi şekilde kullanılmasını
amaçlar.
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Bölgesel planların hazırlanma yetkisi ülkemizde kalkınma
ajanslarına verilmiştir. Mevzuatla belirlenen bu yetki ve
sorumlulukla kalkınma ajansları bulundukları bölgelerde
planlama çalışmalarının yanında bölgenin sürdürülebilir
bir çerçevede kalkınması ve gelişmesi adına çalışmalar
yapmaktadır.
Bu noktadan hareketle bildirinin amacı, kalkınma ajanslarınca
hazırlanan bölge planlarının sürdürülebilirlik çerçevesinde
değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme örnek olarak seçilen
İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) hazırladığı son bölge planı
olan 2014-2023 planı üzerinden yapılmaktadır. Örnek ajans
olarak İZKA’nın seçilme nedenleri arasında; Türkiye’de
faaliyete geçen ilk ajans olmasının yanısıra yeni bölgesel
kalkınma politikalarından biri olan “kendi içsel potansiyellerini
kullanarak gelişme” konusunda öncü yerel dinamiklerini
kullanarak gelişme yolunda ilerleyen bir il olması sayılabilir.
Bildiride öncelikle, teorik altlığı oluşturan sürdürülebilirlik
ve sürdürülebilir kalkınma, bölgesel planlama ve kalkınma
ajanslarına ilişkin kavramsal açıklamalar ilk bölümde kısaca
aktarılmaktadır. Üçüncü bölümde İZKA ve planlama çalışmaları,
dördüncü bölümde de 2014-2023 bölge planı sürdürülebilirlikle
ilişkili kavramlar üzerinden değerlendirilmektedir. Bildirinin son
bölümü sonuç ve değerlendirmeye ayrılmıştır.
2. Kavramsal İrdeleme
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2.1. Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma
Günümüzde farklı alanlarda sıkça kullanılmakta olan
sürdürülebilirlik kavramı; toplumun sosyal, kültürel, bilimsel,
doğal ve insan kaynaklarının tümünün ihtiyatlı kullanılmasını
sağlayan ve buna saygı duyma temelinde sosyal bir bakış
oluşturan katılımcı bir süreç (Gladwin vd., 1995: 877) olarak
tanımlanmaktadır.
Kelime anlamı ile sürekliliğin ve kesintisizliğin olması
durumunu ifade eden sürdürülebilirlik; bir toplumun,
ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin işlevini,
kesintisiz, bozulmasına veya çürümesine olanak vermeden,
aşırı kullanımla tüketmeden ya da yaşamsal bağı olan ana
kaynaklara aşırı yüklenmeden varlığını devam ettirmesini
sağlamaktır (Akten ve Akten, 2011).
Buna karşın sürdürülebilirlik kavramının temel ilke ve
hedeﬂeri; yaşam kalitesinin korunması ve artırılması, ekonomik
verimliliğin artırılması, sosyal ve nesiller arası eşitliğin /
adaletin sağlanması, çevre kalitesinin korunması ve artırılması,
afet esnekliği ve etki azaltma anlayışlarının birleştirilmesi,
karar üretme ve alma sürecinde katılımcı ve uzlaşmacı bir
yaklaşım sergilenmesi olarak özetlenebilir (Akgül, 2010).
Sürdürülebilir kalkınma ise; “gelecek nesillerin menfaatlerinin
korunmasını
ve
insanların
bugünkü
menfaatlerinin
memnuniyetini dengeleyen kalkınma” olarak tanımlanmıştır.
Sürdürülebilir kalkınmanın ve onun kaçınılamaz bir uzantısı olan

sürdürülebilir planlamanın üç bileşeni bulunmaktadır. Bunlar
çevresel (ekolojik, fizik, biyolojik), sosyal (demografik, kültürel,
kurumsal) ve ekonomik (gelir, finans, kâr) bileşenleridir. Doğal
kaynakların yönetiminin temel vurguyu alması gereken bu
modelde, sürdürülebilirlik kavramının açıklanmasında en fazla
başvurulan bileşen olarak çoğunlukla ekonomi görülmektedir.
Ancak son dönem tartışmalar bu modelde en fazla çevresel
değerler üzerinde durulması gerekliliğini hatırlatmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkeleri ‘çevresel boyut’
açısından yeryüzünün canlılığının ve çeşitliliğin korunması,
yasam destek sistemlerinin korunması, yenilenebilir
kaynakların
sürdürülebilir
kullanımı,
yenilenemeyen
kaynaklarının kullanımının en aza indirgenmesi, çevreye ve
bütün yasayan canlıların sağlığına verilen zararın ve kirliliğin
en aza indirgenmesi, kültürel ve tarihi çevrenin korunması,
‘sosyal boyut’ açısından insan yasam kalitesinde gelişime izin
verilmesi, halklar arasında sosyal adaletin desteklenmesi,
kültürel ve sosyal bütünlüğün hesaba katılması, kendine
güven ve hür iradenin yükseltilmesi, bireyselden uluslararasına
kadar bütün seviyelerde karar almada işbirliğinin ve katılımın
cesaretlenmesi, halkın yetkilendirilmesi ve kapasite artırımı
için fırsatlar sağlanması, ‘ekonomik boyut’ açısından ise;
uluslar ve nesiller arası adaletin teşvik edilmesi, eşit olmayan
değiş-tokuştan kaçınılması, bir grubu zenginleştirmek
için bir diğer grubun yoksullaştırılmaması, gerçek maliyet
fiyatlandırılmasının sağlanması, etik olan tedarik ve yatırım
politikalarının teşvik edilmesi, maliyet ve yararların eşit
dağıtımının desteklenmesi yerel ekonomilerin desteklenmesidir
(Akgül, 2010).
2.2. Bölgesel Planlama
Dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde ve Türkiye’de
bölgeler arası gelişmişlik farklarının dengelenmesi, bölgesel ve
yerel kalkınmanın hızlandırılması ve sürdürülebilir dengeli bir
kalkınmanın sağlanması açısından çeşitli politikalar ve araçlar
kullanılmaktadır. Bu araçlardan birisi olan bölge planları, bir
bölgenin kalkınması amacıyla, ulusal düzeyde üretilen politika,
plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler
arasındaki ilişkiyi belirlemek; yerel düzeyde yer alan kurum ve
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek;
kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki
işbirliğini geliştirmek; bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
sürdürülebilirliğini sağlamak; kaynakların yerinde ve etkin
kullanımını sağlamak ve bölgesel program ve projelere
temel oluşturmak üzere hazırlanan strateji, koordinasyon ve
yönlendirme belgesidir (www.trakya2023.com).
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (Organisation for
Economic Cooperation and Development-OECD) göre bölgesel
planlama; “bölgelerde istihdam ve refah yaratıcı ekonomik
faaliyetlerin desteklenmesi suretiyle bölgesel farklılıkların
azaltılması çabası olarak görülmektedir” (Keskin ve Sungur,
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2010). Bölgesel kalkınma planları; stratejik ve ekonomik
düzenlemeler içeren ulusal kalkınma planlarından daha fazla
mekân içeriğine, fiziksel nitelik taşıyan imar planlarından ise
daha fazla ekonomik içeriğe sahiptir. “Diğer bir deyişle bölgesel
planlar, ulusal kalkınma planlarında olduğu gibi sadece
yatırımlarla değil, yatırımların kuruluş yeri ile de ilgilenmekte;
öte yandan imar planlarından farklı olarak ekonomik
kaynakları da hesaba katmaktadır” (Kayasü, Pınarcıoğlu,
Yaşar ve Dere, 2003:7). Arslan’ın da belirttiği gibi; “Bu açıdan
bölgesel planlama, soyut ve genel düzeyde olan ulusal plan
ve politikalar ile somut ve yerel düzeyde yer alması gereken
yerel planlama eylemleri arasında bir bağ işlevi de görmektedir.
Kurulacak böyle bir bağ, yerel bilgilerin ulusal planlara
aktarılmasını kolaylaştıracağı gibi, ulusal kalkınma hedeﬂerinin
yerel planlara yansıtılmasına da olanak sağlayacaktır (Arslan,
2005:280). ”
Dolayısıyla bölge planlarının; ekonomik, sosyal ve fiziksel
planlama çalışmaları arasında eşgüdüm sağlayan bir planlama
türü olduğu ve ulusal kalkınma politikalarının uygulama
boyutuna taşınabilmesi için bölgesel planlama çalışmalarına
ihtiyaç olduğu söylenebilir.
2.3. Kalkınma Ajansları
Sürdürülebilir dengeli kalkınmanın sağlanması amacıyla bölge
planlarını hazırlayan en önemli kuruluş olarak kalkınma ajansları
karşımıza çıkmaktadır. Kalkınma Ajanslarının kuruluşuna ilişkin
5449 sayılı Kanunun ana amacı ‘kamu kesimi, özel kesim
ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel
potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı
ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak,
bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak’ üzere
oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri
ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kalkınma Ajansları, ağ kurma ve öğrenmeyi teşvik ederek
tavsiyeler sağlamak gibi yumuşak siyasa araçlarıyla ekonomik
kalkınmayı destekleyen yarı özerk örgütlerdir (Halkier,
Danson ve Damborg, 1998:343). Daha stratejik bir bakış
açısıyla, Kalkınma Ajanslarının, yerel çıkarları ortaklaştıran
kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak,
genellikle bölgesel ekonomik siyasalar ile bölgesel kalkınma
üzerinde etkisi olan diğer siyasa alanları arasındaki boşluğu
birleştirmeleri beklenir (McMaster, 2006; Syrett ve Silva, 2001).
“Her ekonomi, bölgeleri arasındaki dinamikleri etkinleştirmek,
bölgesel kalkınmasını sağlamak ve sürdürmek için kalkınma
planlarından, kamu politikalarından ve kalkınma ajanslarından
yararlanmaktadır” (Tekin, 2011: 37).
Bölgesel politikaların kurumlaşmasında bölgesel birimlerin
ağırlık kazanması ve merkeze bağlı bürokratik örgütlenmeler
yerine yarı-özerk birimlerin gündeme gelmesi ve bölgesel

gelişmeden sorumlu yeni birimlerin oluşturulması da yeni
dönemde benimsenen politikaların uygulama yönünde
getirdiği farklılıkları göstermektedir. Küreselleşmeyle birlikte
bölgesel kalkınma politikalarında en önemli aktör olarak
Kalkınma Ajansları dikkati çekmektedir (Akiş, 2011:245).
“Kalkınma Ajansları, bölgesel ve yerel yönetimlere, yatırım
alanlarından işgücü yapısına, ulaşımdan altyapıya kadar çeşitli
konularda bilgi sağlamakta; bölgenin pazarlanması ve imajının
yenilenmesine katkı vermekte ve yeni yatırımların bölgeye
getirilmesine öncülük etmektedir” (Arslan, 2005: 287).
3. İzmir Kalkınma Ajansı ve 2014-2023 Bölge Planı
2006 yılında kurulan ve 2008 yılında faaliyete geçen İzmir
Kalkınma Ajansı, vizyonunu “sürdürülebilir yerel kalkınmada
öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir ajans olmak”,
misyonunu ise “İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül
bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı
araçlar geliştirmek ve uygulamak” olarak belirlemiştir.
Türkiye’de ilk kurulan kalkınma ajanslarından olan İZKA’nın
2010-2013 Bölge Planı ve 2014-2023 Bölge Planı olmak
üzere hazırladığı iki plan bulunmaktadır. Bu bildiride Ajansın
hazırladığı son dönem bölge planı (2014-2023) sürdürülebilirlik
çerçevesinde değerlendirilmektedir.
2014-2023 Bölge Planında, Plan’ın vizyonu “Bilgi, Tasarım
ve Yenilik Üreten, Akdeniz’in Çekim Merkezi İzmir” olarak
belirlenmiştir. Planda; bu vizyona ulaşılırken, bireylerin
mevcut toplumsal düzende eğitim, sağlık, kültür, istihdam gibi
alanlara erişimi ve fırsat eşitliği çerçevesinde bu alanlarda
kendilerini etkin biçimde var edebilmeleri koşulunu ifade
eden sosyal içerme, insan yaşamının gereksinimleri ve
doğal kaynakların mevcudiyeti arasında bir denge kurmayı
amaçlayan sürdürülebilirlik, kamu kurumları, özel sektör ve
STK’ların planlamaya dâhil edilmesini öngören katılımcılık ve
bölge planının hazırlık ve uygulama sürecindeki çalışmaların
etkinliğini artırmaya yönelik yeni bakış açısı, farklı yöntem
ve mekanizmaların ortaya konulmasını esas alan yenilikçilik
ilkelerinin temel alındığı belirtilmektedir (İZKA; 2013: 20).
İzmir Bölge Planı (2014-2023) sahip olduğu vizyonun
gerçekleştirilmesi için; bölgesel ekonomik çeşitliliğin yarattığı
sıçrama kapasitesini, yüksek katma değerli ve sürdürülebilir
bir üretim anlayışıyla değerlendirmek amacıyla Güçlü
Ekonomi, bölgede gerçekleşen ekonomik ve sosyal faaliyetleri
destekleyecek şekilde, yaşayan memnuniyetini artırmak,
çevreye duyarlı, insan yaşamına saygılı sürdürülebilir bir şehir
gelişimini sağlamak amacıyla Yüksek Yaşam Kalitesi, eğitim
ve istihdam koşullarını ve sosyal hizmetler, sağlık, kentleşme,
ulaşım, kurumsal karar mekanizmaları gibi diğer toplumsal
süreçleri geliştirerek bireylerin ve tüm toplumsal kesimlerin
bütünleşmesini sağlamak ve böylece güçlü bir toplum çerçevesi
oluşturmak amacıyla Güçlü Toplum olmak üzere üç temel
gelişme eksenini ortaya koymuştur (İZKA; 2013: 21).

1081

2nd International Sustainable Buildings Symposium
2014-2023 İzmir Bölge Planı’nda yer alan hedeﬂerin hayata
geçirilmesi amacıyla Plan’ın uygulama sürecinde, yıllık kamu
yatırım programlarında yer alan ve bölgeyi ilgilendiren kamu
yatırım projeleri, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynakları,
yerel yönetimlerin kaynakları, özel sektör yatırımları,
yatırım teşvikleri ve kredilerin etkin rol oynayacağı Plan’da
belirtilmektedir. Planda ayrıca, bölgede bulunan kamu kurum
ve kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri,
Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Odası başta olmak
üzere sanayi ve ticaret odalarının kaynakları, İzmir Kalkınma
Ajansı’nın mali destekleri, bölgedeki özel sektör kuruluşlarının
yatırımları ve banka kredilerinin bölgesel ölçekteki finansman
kaynaklarını oluşturduğuna da vurgu yapılmaktadır.
4. Planın Sürdürülebilirlik Açısından İrdelenmesi1
2014-2023 İzmir Bölge Planında planın sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri çerçevesinde, İzmir’in var olan kaynaklarının en
etkin şekilde değerlendirilmesi, kaynak kullanmadaki bilinç,
sorumluluk ve verimliliği artırarak gelecek nesillerin yaşam
kalitesi standartlarına sahip çıkmak sorumluluğu ile hazırlandığı
ve Türkiye ve dünya gündeminin ana temalarından biri olan
“sürdürülebilirlik” konusuna odaklandığı belirtilmektedir.
Plan vizyonuna ulaşılırken temel alınacak ilkelerden biri
‘sürdürülebilirlik’ olarak belirlenmiştir.
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Bildirinin bu bölümünde Plan’ın üç ana gelişme ekseni
sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirilmektedir; güçlü
ekonomi, yüksek yaşam kalitesi ve güçlü toplum.
4.1. Gelişme Ekseni 1- Güçlü Ekonomi:
Planda bir bölgenin ekonomisinin güçlü olmasının temel
ekonomik kavramlar olan üretkenlik (verimlilik), büyüme,
rekabet gücü, ihracat payı, sermaye büyüklüğü ve işgücünün
niteliği gibi göstergeler bazında sergilediği performans ile ilgili
olduğuna değinilerek güçlü ekonomi gelişme ekseninin amacı
“bölgesel ekonomik çeşitliliğin yarattığı sıçrama kapasitesini;
yüksek katma değerli ve sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla
değerlendirmek” olarak belirlenmiştir.
İzmir’de bölgesel ekonominin güçlendirilmesi gelişme
ekseninde özellikle verimliliğin ve katma değer üretiminin
artırılması amaçlandığı, bu amaç doğrultusunda temel araçların
kümelenmenin güçlendirilmesi, yenilik ve tasarım kapasitesinin
artırılması, girişimcilik ekosisteminin, iş ve yatırım ortamının
geliştirilmesi şeklinde belirlendiği, bu araçların uygulamasında
sürdürülebilir üretim ve hizmet sunumunun temel bir yaklaşım
olarak önceliklendirildiği, ayrıca bölgenin sahip olduğu kültür
ve turizm potansiyelinin güçlü ekonomi ve rekabet gücüne
erişmede öne çıkarıldığı ifade edilmektedir.
Güçlü ekonomi gelişme ekseni çerçevesinde beş öncelik
belirlenmiştir:

1

Bu bölüm İZKA tarafından yapılan 2014-2023 İzmir Bölge
Planından alıntılarla hazırlanmıştır.

•

Yüksek teknoloji, yenilik ve tasarım kapasitesi

•

Gelişmiş girişimcilik ekosistemi

•

Gelişmiş kümeler

•

Sürdürülebilir üretim ve hizmet sunumu

•

Akdeniz’in çekim merkezi İzmir

Bildiri kapsamında bu önceliklerden sürdürülebilir üretim ve
hizmet sunumu detayda incelenmektedir:
Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında endüstriyel gelişimin
hızlanmasına bağlı çevresel değerlerin tahribi ve yenilenemeyen
kaynakların tükenmesi günümüzde artarak sürmektedir. Bu
durum, son 20-30 yılda çevre duyarlılığının artmasına ve
özellikle gelişmiş ülkelerde tüketicilerin üretim, kullanım ve
kullanım sonrası süreçlerde çevreye daha az zarar veren ürün
ve süreçleri tercih etmelerine neden olmuştur. Bu yeni eğilim,
alınacak basit önlemlerle bile üretim sürecinde faydalı bir
ürüne dönüşemeden atık haline gelen hammaddelerin daha
etkin kullanılabileceğini, kayıpların önlenebileceğini ve aynı
zamanda atık üretiminin de azalabileceğini ortaya çıkarmıştır.
Bunu üretim ve hizmet sektörlerinde verimliliğin arttırılması,
üretim için kullanılan hammaddelerin çevreye daha az zararlı
olanlarla değiştirilmesi, üretim ve kullanım sürecinde gerekli
olan su ve enerji ihtiyaçlarının düşürülmesi gibi yaklaşımlar
izlemiştir. Üretim ve tüketim sürdürülebilirlik bağlamında
birlikte ele alınmaktadır. Doğal kaynakların kısıtlılığı ve üretim
maliyetleri, teknolojik gelişmeler, hammadde temini, doğal
kaynak kullanımı, üretim sürecinde çıkan atıklar, üretim sonrası
tüketiciye ulaştırma, tüketimden kaynaklanan atıkları bir arada
düşünmeyi gerektirmektedir. Bu kapsamda çevre yönetimi
yaklaşımları, üreticileri ve tüketicileri belli çevresel kaygıları
göz önünde bulunduran yöntem ve teknikleri benimsemeye
yöneltmiştir.
Sürdürülebilir üretim ve hizmet uygulamaları bir ürün ve
hizmete ait yaşam döngüsünün pek çok aşamasına (hammadde
temini, üretim, kullanım ve kullanım sonrası bertaraf) yönelik
olarak gerçekleştirilmektedir. Ekolojik dengelere duyarlı bir
ekonomik kalkınma yaklaşımı, toplumda üretim ve tüketim
kalıplarını değiştirerek, yaşam kalitesinin yükseltilmesine
de katkı sağlamaktadır. Bu nedenle planda bilimin ürettiği
sonuçların ve uygun teknik, teknoloji ve tasarımın üretimde
kullanımıyla, bölgede sürdürülebilirliğin sağlanmasına önemli
katkı sunacağı belirtilmekte ve bu konuyla ilgili olarak
aşağıdaki hedeﬂer ortaya koyulmaktadır;
Hedef 1: Bölgesel ekoverimlilik stratejisine uyumlu olarak
kurumların ve sanayi kuruluşlarının kapasite, bilgi paylaşımı ve
farkındalığı artırılacaktır.
Hedef 2: Ekoverimlilik ve endüstriyel simbiyoz başta olmak
üzere sürdürülebilir üretim uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
Hedef 3: Enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerjinin
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kullanımı tüm sektörlerde yaygınlaştırılacak, yenilenebilir
enerji üretimi artırılacaktır.
Hedef 4: Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımına
yönelik faaliyetler desteklenecektir.
Hedef 5: Sürdürülebilir tarımsal üretim sağlanacaktır.
Hedef 6: Sürdürülebilir turizmin
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

uygulanması

ve

Planda belirlenen bu hedeﬂerle, sanayi kuruluşlarında
ekoverimlilik başta olmak üzere sürdürülebilir üretim
yöntemlerinin kullanılmasına yönelik uygulamalı eğitimler
gerçekleştirileceği düşünülmektedir. AB (ekoinovasyon, vb.),
Dünya Bankası gibi uluslararası kurumların proje çağrıları
incelenerek ilgili kurumların sanayideki uygulamaları
içerecek proje ortaklıkları oluşturması ve bu desteklerden
yararlanılabilmesi için sanayi kuruluşlarının sürdürülebilir
üretim ve tüketim ile ilgili kavramları algılamasına yönelik
çalışmalar yapılması bu kapsamda çevre maliyetlerinin fizibilite
çalışmalarında yer alması planın vurguladığı konulardandır.
Havza bazında ilgili kurumlarla ortak olarak sürdürülebilir
üretime yönelik programların tasarlanması, bölgesel aktörlerin
yeşil satın alma, işletmelerde verimliliği sağlamaya yönelik çevre
yönetimi uygulamaları, çevreye duyarlı ürün ve teknolojilerin
kullanımı ve üretimi, atıklardan enerji ve ürün elde edilmesi gibi
konularda işbirlikleri ile sanayide uygulamaları teşvik etmeleri
planda hedeﬂenmektedir. Organize sanayi bölgelerinde
endüstriyel simbiyoz uygulamalarına yönelik çalışmaların
başlatılması, İzmir’de ekoverimlilik kriterleri çerçevesinde
belirlenen öncelikli sektörlerde uygulamalar gerçekleştirilmesi
sürdürülebilirlik adına sevindirici önceliklerdir.
İzmir’in su potansiyeli açısından fakir bir bölge olması,
korunması gereken deniz ve kıyı alanlarının ve tarım alanlarının
bolluğu, özellikle çeşitli çevresel tehditler altında olan Gediz,
Küçük Menderes ve Büyük Menderes havzalarının sunduğu
büyük tarımsal potansiyel ve turistik değerler açısından
çevresel kaynakların sürdürülebilirliğinin ön plana çıktığı İzmir
Bölge Planı’nda ifade edilmektedir. İzmir kirletici sanayilerin
varlığına bağlı olarak, tehlikeli atıklar açısından da Türkiye’nin
en büyük üreticisi konumundadır. Ülkedeki tüm tehlikeli
atığın dörtte birini tek başına üretmektedir. Bu çerçevede
bölgede su yönetimi, katı atık ve tehlikeli atık geri kazanımı
ve bertarafı, entegre havza yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması
sürdürülebilirlik altındaki temel odaklanılması gereken
alanlardır.
Bölgede yenilenebilir enerji kaynakları da önemli bir potansiyel
oluşturmaktadır. Rüzgâr, jeotermal, güneş ve biyogaz
kaynaklarından daha güçlü biçimde yararlanılması hem
sunduğu ekonomik getiriler hem de sürdürülebilirlik anlamında
büyük önem taşımaktadır.
“Sürdürülebilir Üretim ve Hizmet Sunumu” önceliği altındaki

hedeﬂer ışığında, İzmir’de gelişimin tarım arazileri, orman
alanları, koruma alanları dikkate alınarak çevreye duyarlı
bir şekilde gerçekleşmesi için yenilenebilir enerji, iyi tarım
uygulamaları, sürdürülebilir turizm ekonomisinin gelişimi önem
taşımaktadır.
Öte yandan sürdürülebilir üretim süreçlerine büyük katkı koyan
yenilenebilir enerji üretiminde rüzgâr, jeotermal, biyokütle
ve güneş enerjisi potansiyelleri değerlendirilecektir. Özelikle
Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası’ndan, kuzeye doğru
uzanan aksta rüzgâr enerjisi yatırımları desteklenecektir.
Jeotermal enerjiyle konut ısıtma batı aksı ile kuzeyde Dikili ve
Bergama’da yaygınlaştırılacak, jeotermalle seracılık iyi tarım
uygulamalarıyla birlikte Bayındır, Dikili, Bergama ve Seferihisar
ilçelerinde hayata geçirilecektir. Özellikle Küçük Menderes
Havzası’nda biyokütle enerjisi üretimi yaygınlaştırılacaktır.
Bununla paralel olarak yine aynı havzada iyi tarım uygulamaları
yaygınlaştırılacaktır. Menemen, Kınık ve Karaburun ilçeleri,
bahsi geçen diğer bölgelerle birlikte iyi tarım ve organik tarım
uygulamaları açısından öncelikli alanlardır.
Plan yukarıda aktarılan güçlü ekonomi gelişme ekseni
çerçevesinde belirlediği hedef ve öncelikleri değerlendirildiğinde,
bölgenin ekonomik kalkınmasını sürdürülebilirlik kavramın
gereklerinin pek çoğunu bünyesinde içererek gerçekleştirmeyi
hedeﬂemektedir.
4.2. Gelişme Ekseni 2- Yüksek Yaşam Kalitesi:
Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, insan sağlığına yönelik
faaliyetlerin etkinliği, çevresel kalitenin sağlanması,
altyapı olanaklarının güçlendirilmesi ve kent içi yaşam
alanlarının niteliğiyle ilişkilidir. Bölgenin gelecek vizyonuna
erişebilmesi ve bütüncül bir kalkınma ekseni izleyebilmesi
içiş bölgedeki yaşam kalitesi göz önünde bulundurulmalıdır.
Yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve korunması, hizmet ve
altyapısal iyileştirmelerin odağında insan ve çevrenin olmasını
gerektirmektedir. Bu gelişme ekseni ile amaçlanan bölgede
gerçekleşen ekonomik ve sosyal faaliyetleri destekleyecek
şekilde, yaşayan memnuniyetini artırmak, çevreye duyarlı,
insan yaşamına saygılı sürdürülebilir bir şehir gelişimini
sağlamaktır.
Bu gelişme ekseni altında dört öncelik tanımlanmıştır. Bunlar;
•

Herkes için sağlık

•

Sürdürülebilir Çevre

•

Kaliteli kentsel yaşam

•

Erişilebilir İzmir

Bildiri kapsamında özellikle sürdürülebilir çevre ve kaliteli
kentsel yaşam konuları detayda irdelenmektedir.
Ulusal yaklaşıma paralel olarak “Sürdürülebilir Çevre”
önceliğinin temel amacı; İzmir’de kentsel alan ve havza
alanlarında çevrenin sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasıdır.
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Bu amaç doğrultusunda belirlenen hedeﬂer;
Hedef 1: Sürdürülebilir atık su, içme ve kullanma suyu yönetimi
sağlanacaktır.
Hedef 2: Katı atık ve tehlikeli atık geri kazanım, depolama ve
bertaraf kapasiteleri artırılacaktır.
Hedef 3: Başta Aliağa, Kemalpaşa ve Torbalı olmak üzere
sanayi yoğun alanlarda hava kirliliği kontrolü sağlanacaktır.
Hedef 4: Evsel ısıtmada enerji verimliliği sağlanacak
yenilenebilir ve temiz enerji kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
Hedef 5: Gediz ve Küçük Menderes başta olmak üzere 3
havzada entegre havza yönetimi kurumsal bazda sağlanarak
endüstriyel, tarımsal ve kentsel kirlilik önleme ve kontrolü
gerçekleştirilecektir.
Hedef 6: İzmir’de hassas ekosistemlerdeki biyo-çeşitlilik
korunacaktır.
olarak belirlenmiştir. Tüm bu hedeﬂer bölgenin kendine
özgü doğal yaşam kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi
yönünden önem taşımaktadır.
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Kaliteli kentsel yaşam öncelik alanında ise sürdürülebilir
kentleşme ve yerleşme yaklaşımı benimsenmektedir. Bu
yaklaşım, kentsel gelişmenin etkilediği ve kentsel gelişmeyi
etkileyen tüm çevresel (yapılı ve doğal çevre), sosyal ve
ekonomik unsurları birbiriyle ilişkili biçimde içermekte,
ekonomik ve sosyal gelişimin çevre koruma ve iyileştirilmesiyle
birleştirilmesini öngörmektedir. Yaşam mekânlarının afetlere
dayanıklı, çevreye duyarlı, kültürel değerleri esas alan,
sosyal dayanışmayı ve kaynaşmayı teşvik edecek şekilde
tasarlanması ve inşa edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede
belirlenen hedeﬂer;
Hedef 1: Kentsel sosyal donatı alanları standartlara uygun
olarak geliştirilecektir.
Hedef 2: Kentsel dönüşüm uygulamalarında İzmir’e özgü
sosyal ve kültürel zenginliklerin korunması sağlanacaktır.
Hedef 3: Afet yönetimi kapasitesi güçlendirilecektir.
Hedef 4: Kentsel gelişimde çevre yönetimi, yeşil ulaşım, verimli
ve temiz enerji kullanımı önceliklendirilecektir.
Hedef 5: Sürdürülebilir bütüncül kıyı yönetimi sağlanacak,
İzmir’in deniz ile ilişkisi güçlendirilecektir.
olarak belirlenmiştir. Ayrıca planda kentin gelişmesinde ekolojik
sürdürülebilirlik koşulunun yerine getirilmesini sağlamaya
yönelik temel hedeﬂer de saptanmıştır. Bunlar;
•

•

İzmir’in kompakt ve yoğun yerleşme dokusunu sürdürürken
bu yerleşme dokusu içinde sosyal donatı eksikliklerini
gidermek,
Kentte fosil yakıt kullanımıyla üretilen enerjinin tüketimini
azaltmak için bina yapımı ve üretim faaliyetlerini en az

enerji kullanacak biçimde yeniden şekillendirmek,
•

Kent içi ulaşımda toplu ulaşımın payını sürekli artırmak

Planda yüksek yaşam kalitesi gelişme ekseni kapsamında
kentsel dokunun iyileştirilmesi için bazı önlemlerin alınması
gerekliği üzerinde de durulmaktadır. İzmir’de yerleşme dokusu
içinde ihtiyaç duyulan yeşil alan başta olmak üzere sosyal donatı
ve teknik altyapı alanlarının niteliği, niceliği ve sürdürülebilirliği
artırılması, buna yönelik olarak yerel yönetimlerin uygulama
araçlarının güçlendirilmesi, mali ve teknik altyapılarının
geliştirilmesi konusu yapılacak mevzuat çalışmalarında
dikkate alınması, başta yaşlılar, çocuklar, gençler, kadınlar
ve engelliler olmak üzere toplumun geneline yönelik parklar,
kültürel tesisler, spor alanları gibi sosyal donatı ve rekreasyon
alanları yaygınlaştırılması ve mevcut alanların iyileştirilmesi,
güvenli, farklı ihtiyaçlara uygun ve ekonomik açıdan erişilebilir
konut sunumu sağlanarak, oluşturulan konut çevrelerinde
(ve iş/üretim alanlarında) yeşil alan, sosyal donatılar gibi
ortak kullanım alanları ilgili standartlar doğrultusunda yerine
getirilmesi üzerinde durulan konulardan bazılarıdır.
Planda ayrıca kıyı alanlarının sürdürülebilirliğini geliştirmek
amacıyla, hassas ekosistemlere sahip kıyı alanlarında doğa
koruma esaslı bütüncül kıyı yönetim planlarının uygulanması
önerilmektedir.
Yüksek yaşam kalitesi gelişme ekseni kapsamında planın
getirdiği öneriler bölgenin sahip olduğu ekolojik değerleri
koruyup geliştirmenin yanında kentiçi yaşam kalitesinin
arttırılmasına yönelik kentsel servislerin nitelik ve nicelik
olarak yeterliliğinin sağlanmasına yöneliktir. Bu çerçevede
sürdürülebilirlik adına önemli adımlar atıldığı söylenebilir.
4.3. Gelişme Ekseni 3: Güçlü Toplum:
Kalkınmayı ekonomik büyümeye indirgeyen ve ekonomi
büyüdükçe toplumsal refah ve yaşam kalitesinin kendiliğinden
artacağını savunan yaklaşımlar günümüzde geçerliliğini
yitirmiştir. Bunun yerine odağına insan ve toplum yaşantısını
koyan, bu odağı çevreleyen demografik yapı, eğitim, sağlık,
kültür, istihdam, yoksulluk, sosyal hizmetler, sivil toplum gibi
sosyal yapı ve koşulları geliştirmeye ve böylelikle kalkınmaya
katkı sunmaya odaklı yaklaşımlar ön plana çıkmıştır.
Güçlü bir kalkınmanın temel dayanaklarından olan güçlü bir
toplumun sağlanması ancak bireylerin ve tüm toplumsal
kesimlerin mevcut ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal
koşullardan tam anlamıyla yararlanabilmesiyle mümkündür.
Eğitim hizmetlerini en gelişmiş biçimde yürüterek bireylerin
kendi potansiyelini en üretken biçimde var edebilmesi ve
istihdam açısından bireysel niteliklerine en uygun, düzgün iş ve
çalışma koşullarına erişebilmesiyle olasıdır.
Tüm bu politika başlıklarında ve kalkınmanın diğer
eksenlerinde politikalar tasarlanıp yürütülürken en yüksek
düzeyde, çok düzlemli bir yönetişim modeli, toplumsal diyalog,
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katılım, hesap verebilirlik ve saydamlık koşulları elzemdir. Bu
noktada, Güçlü Toplum gelişme ekseninin amacı “Eğitim ve
istihdam koşullarını ve sosyal hizmetler, sağlık, kentleşme,
ulaşım, kurumsal karar mekanizmaları gibi diğer toplumsal
süreçleri geliştirerek bireylerin ve tüm toplumsal kesimlerin
bütünleşmesini sağlamak ve böylece güçlü bir toplum çerçevesi
oluşturmaktır.”
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