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Proje Hakkında
 

Projenin amacı, yenilikçi, çevre dostu ve

sürdürülebilir sinerjik endüstriyel simbiyoz

bağlantıları yoluyla endüstriyel atık

miktarını azaltarak insan ve çevre sağlığını

iyileştirmek ve afetlere karşı dayanıklılığı

artırmak için sektördeki tedarik zinciri

ilişkilerini çeşitlendirmektir. Projenin

çıktısı, kilit paydaşları endüstriyel simbiyoz

bakış açısıyla sürece dahil etmek ve bu tür

uygulamaların teorik ve uygulama ile ilgili

kapasitelerini artırmaktır. Proje ayrıca,

proje kapsamında ilgili ve uygulanabilir

olduğu ölçüde toplumsal cinsiyet eşitliğini

ve kadınların güçlendirilmesini teşvik

etmeyi amaçlamaktadır. Proje aynı zamanda

endüstriyel simbiyoz uygulamalarının

tekrarı için İzmir’de pilot çalışmaların

uygulanmasını da içermektedir. Bu pilot

çalışmalar ışığında, İzmir’de ve ulusal

ölçekte endüstriyel simbiyozun daha kolay

uygulanabilmesi için mevzuat altyapısının

kurulması ve ARGE çalışmalarının

geliştirilmesi bekleniyor.

Endüstriyel Simbiyoz Nedir?

Birbirinden bağımsız endüstriyel

işletmelerin ortak kullanılabilecek

kaynaklarını paylaşarak karşılıklı fayda

sağlamak üzere iş birlikleri kurması (insan

kaynağı, lojistik, ham madde, atık ısı, dahil

olmak üzere geniş çerçevede tüm kaynaklar) 

Endüstriyel Simbiyoz

projesi ile kaynağı yeniden

tanımlıyor,

kaynaklarımızı paylaşarak

verimini arttırıyoruz.



Proje Ekibi Kuruldu
 

Proje ofisi kuruldu ve proje ekibi istihdam

edildi. Proje yönetim stratejisi ile birlikte

kurumsal kimlik ve iletişim eylem planı

hazırlandı.

Lansman Toplantısı Yapıldı

1 Haziran 2021’de bölgedeki kurum

amirlerinin katıldığı online bir lansman

toplantısı yapıldı.

Sanayicilerle Yapılması Planlanan Çalıştay

Detayları Belirlendi

İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz

projesi kapsamında yürütülecek çalışmalar

için yüz yüze sinerji çalıştayları

düzenlenecek. Paydaşların katılacağı bu

çalıştay serisi 2021 son çeyreği itibarıyla

başlayacak. Bu çalıştaylarda işletmeler

arasında her tür kaynak paylaşımına yönelik

işbirliği ilişkilerinin temelinin atılması

amaçlanıyor.

Çünkü ortak yaşamda yüksek

verim var, sürdürülebilirlik

var, herkes için kazanç var!

 



Paydaş Ziyaretleri Gerçekleştirildi
 

Paydaş ziyaretlerine ve saha çalışmalarına

başlanıldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir

Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege

İhracatçılar Birliği ile başlayan saha

çalışmalarında Atatürk OSB, Aliağa OSB,

Menemen Plastik İhtisas OSB, Tire OSB,

Pancar OSB, Ege Serbest Bölgesi, İzmir

Bilimpark ziyaret edildi. Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı, TÜBİTAK BİDEB, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı

yetkilileri ile bir araya gelindi.

Projenin Açılış Toplantısı Yapılacak

Kasım ayında bölge ile ilgili mevcut

durumu tartışacağımız bir toplantı

yapılacak.

.

Proje kapsamında Danışmanlık Hizmetleri

Alınıyor

Ulusal ve uluslararası teknik danışmanların

belirlenmesi süreci devam ediyor.

Türkiye’de ve dünyada şimdiye kadar

yapılan endüstriyel simbiyoz projeleri, bu

projelerin avantajları ve dezavantajlarının

ortaya konduğu bir analiz raporu

hazırlandı. 

İzmir Endüstriyel Simbiyoz Projesi iyi

uygulama örnekleri ve platform önerileri

için raporlama hizmeti alındı; çalışmanın

tamamlanması bekleniliyor. Endüstriyel

Simbiyoz konusunda Araştırma ve

Geliştirme altyapısının geliştirilmesi ile

ilgili TÜBITAK ile görüşmeler devam

etmektedir. 


