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1. TORBALI 

 

1.1. TORBALI’NIN TARİHİ 

Torbalı ; tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıkların 

merkezi içerisinde kalmış olup; ismini antik çağın ünlü 

şehirlerinden biri olan “Metropolis” bir diğer adıyla Triyanna 

yada Tripolis’den aldığı rivayet edilmektedir. (Bu günkü yerleşim 

yerinin yaklaşık 5 km güneyinde) 

 Metropolis İyonya bölgesine ait bir antik kenttir. Metropolis “Ana Tanrıça Kenti” anlamına 

gelmektedir. Küçük Menderes (Kaystros) adında oldukça verimli bir ovaya hükmeden Metropolis, 

İzmir ve Efes arasındaki antik bir yolun ortasında konumlanmıştır. Ünlü yunan tarihçi, coğrafyacı ve 

filozof olan Strabon, Metropolis’in Akdeniz bölgesindeki en ünlü şarap merkezlerinden biri olduğunu 

ve Efes’e yaklaşık 19 km uzaklıkta olduğunu belirtmiştir.  

 

 

Bugünkü Torbalı Küçükmenderes havzasında verimli topraklar üzerinde kurulmuş olup ; Ephessos 

(Selçuk), Smyrna (İzmir), Kolophon (Değirmendere), Nation (Ahmetbeyli) ve Nif (Kemalpaşa) antik 

kentleri arasında kalan bölgede MÖ. 3000 yıllarında ilk yerleşim gerçekleşmiştir. Metropolis kentiyle 

birlikte M.Ö. 2500 yılında Hititler zamanında yörenin geliştiği, MÖ. VII. yy da Lydia zamanında en 

parlak çağını yaşadığı anlaşılmıştır. Sırasıyla Neolitik, Kalkolotik,Tunç Çağları ile Frigya, Lydia, Pers, 

Roma ve Bizans dönemlerini, 1071-1317 tarihlerinde Selçuklular ve Aydınoğulları, daha sonraları 

Osmanlı dönemini yaşamıştır. Torbalının Türk egemenliğinde bir yönetim birimi statüsü kazanması 

1390 yılında Yıldırım Bayezit’in şehzadesi Ertuğrul Beyi vali olarak Aydın’a atanmasıyla başlamış, o 

dönemde Torbalı İzmir Sancağına bağlı bir birim olarak kayıtlara geçmiştir. 

Osmanlı döneminde Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet’in 1414 yılında İzmir’i alması ile birlikte 1425 

yılından sonra İzmir ve civarı tümüyle Osmanlı yönetimi altına girmiştir. 

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte İzmir Sancağı, İzmir Vilayeti olarak kurulmuştur. Torbalı da İzmir’e bağlı 

bir nahiye olmuştur. 

Torbalı 26 Haziran 1926 tarihinde bir ilçe haline getirilmiş, 1927’de ise belediyelik olmuştur.  
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1.2. COĞRAFİ KOŞULLAR 

Torbalı, orta, batı , güney kısmı ova, kuzey ve kuzeydoğu ile güney batı  kısmı dağlar ile çevrili Küçük 

Menderes Havzası üzerinde 603 km2 lik bir alan üzerinde kuruludur. Doğusunda Bayındır ve Tire, 

batısında Menderes, kuzeyinde  Buca ve Kemalpaşa ve güneyinde Selçuk ilçeleriyle komşudur.  

 İlçe merkezinin rakımı 35 mt. olup, İlçenin en yüksek rakımı 781 mt. ile Keçikalesi Dağı tepesidir. En 

düşük rakım ise 15-20 mt. ile ilçenin güney kısmına düşen ovalardır. Yöremizdeki akarsular Fetrek 

Çayı, Arapkahve Çayı ve Çevlik Çayı, Küçükmenderes nehrine güneyden karışmaktadır. Yörenin 

mevcut toprak yapısı verimli olup, her türlü hububat ve 

endüstriyel bitkiler (tütün, pamuk gibi) ile sebze ve meyve 

yetiştirilir. Ayrıca dağ eteklerinde zeytinlikler mevcut olup ; 

dağlar ise çam ağaçları ile kaplıdır. 

 

 

1.3. TORBALI İKLİMİ 

İlçemizde Akdeniz iklimi egemen olup; yazları 

sıcak ve kuru, kışları ise ılık ve yağmurlu geçer. 

Torbalı Meteoroloji İstasyonu’nun son 20 yıllık 

verilerine göre, yıllık ortalama yağış 690,9 mm 

olup, sıcaklık 17,4 ° C olarak gözlemlenmiştir. 

Yağışların %55’i kış aylarında gerçekleşmektedir. 

Kar yağışı Torbalı ve çevresinde çok nadir 

görülmektedir. En yüksek yağış alan ay 141 mm 

yağış ile Aralık ayı olup en düşük yağış alan aylar Temmuz (2 mm) ve Ağustos (2,6 mm)’dir. 

 

1.4. SOSYAL – KÜLTÜREL KOŞULLAR VE TURİZM 

Belediye Kültür Merkezi (BKM), Torbalı Belediyesi tarafından ilçemizdeki en büyük 

yatırım olarak 2014 yılında kurulmuş olup sanatın ve kültürün merkezi olmuştur. 

Kültür Merkezinde oldukça büyük bir konferans salonu, bir sergi salonu, sinema, 

kafeterya, sanatsal ve kültürel kurslar yer almaktadır. İlçe merkezine yaklaşık 5 km 

uzaklıkta 10 yılı aşkın süredir kazı çalışmaları devam eden ve Philip Morris/Sabancı 

tarafından desteklenen Metropolis antik kenti, yörenin en önemli ören yeridir. Çevre 

ilçe müzeleri ve il müzelerinde buradan çıkan eserler sergilenmektedir. Çıkan 

eserlerin yerinde teşhiri önem arz ettiğinden ilçede bu anlamda bir müzeye ihtiyaç 

vardır.  
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Şehir merkezinde bulunan Torbalı Kent Tarihi 

müzesi, Sultan 2. Abdülhamit Han zamanından 

kalma askerlik şubesinin restore edilmesiyle 

oluşturularak 2013 yılında Torbalı Belediyesi 

tarafından hizmete açıldı. Yörenin önemli 

arkeolojik alanı Metropolis kenti hikayesinden 

başlayarak ilçedeki kültürel yaşam, kentsel 

gelişim, Torbalıların yaşamlarından kesitler hem 

geçmiş hem de gelecek kurgusu ile birlikte 

verilmiştir. Müzede ziyaretçilere özel etkileşim 

alanları, çocuklar için özel arkeoloji oyunu ve 

okuma alanları bulunmaktadır. 

Şehir merkezinde Abdülhamit’in evi ve Hipodrom olarak nitelendirilen bina, 1. derece SİT alanı içinde 

bulunup, emlak vergilerinden aktarılan Kültür Varlıkları  Payından kesilen parayla   % 90’ı İl Özel 

İdaresinden karşılanarak Torbalı Belediyesi tarafından restore edilmiştir. Bu binaya müze/kütüphane 

gibi yeni bir fonksiyon kazandırılmalıdır.  

Torbalı sürekli yeni yaşam alanlarını 

genişletmektedir. İzmir’in gelişimini yatay 

anlamda bitirmesi ve bunun sonucu olarak yeni 

yaşam alanlarının yokluğu ile birlikte, İzmir 

gelişimini dikine sürdürmeye devam etmektedir. 

Bu da Torbalı’nın yapı ve inşaat yatırımları için 

bir cazibe merkezi olmasının en önemli 

sebeplerden biridir. Bölgede insanların 

sosyalleşme amacıyla uğrayabileceği hatrı sayılır 

sayıda restorant ve kafe bulunmaktadır. 
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Torbalı, zengin tarihine rağmen maalesef turizm 

yönünden kuvvetli bir kent olamamıştır. Özellikle 

çevre ilçelere kıyasla bir hayli zayıf kalmaktadır. 

Metropolis Antik Kenti, Torbalı ilçesi sınırlarında 

Yeniköy’de bir tepenin üzerinde yer almaktadır. 

Arkeolojik kazılarda çok sayıda pişmiş toprak ve Ana 

Tanrıça heykelciği bulunmuştur. İlçenin en kuvvetli 

turistik cazibelerinden bir tanesi Torbalı’da bulunan ve 

ünlü Amerikan seyahat websitesi TripAdvisor’da 

İzmir’de Gezilmesi Gereken Yerler listesinde 3. Sırada 

yer alan ve incelemelerden tam puan alan Key 

Museum – Otomobil Müzesi’dir.  

Bölgede ayrıca turistik açıdan değerlendirilebilecek bir şarap imalathanesi yer almaktadır. Lucien 

Arkas Bağları, İzmir Torbalı’da 1.168 dönümlük bir arazide Türkiye’nin en büyük tek parsel organik 

bağı olarak kuruldu. Yapılan toprak ve iklim analizleri sonucunda; Avrupa’dan temin edilen fidanlar, 

özel klimalı vasıtalar ile Lucien Arkas Bağları’na sevk edilmiştir. Ege’nin toprak ve iklim koşullarına en 

iyi uyum sağlayacağı düşünülen ve bazıları bugüne kadar Türkiye’de hiç yetiştirilmemiş olan 

Tempranillo, Chenin Blanc, Viognier, Marselan, 

Ugni Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Chardonnay ve Misket gibi şaraplık üzüm 

çeşitlerinin Lucien Arkas Bağları’nda dikilmesine 

karar verilmiştir. Bu bağları tümüyle 

görebileceğiniz manzarası ve görkemli yapısı ile bu 

bağlarda yetişen üzümlerden elde edilen şarapları 

deneyimleyebileceğiniz LA Mahzen adında bir de 

restorant yer almaktadır. 

 

Bunun haricinde bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı 2 otel bulunuyor. Ancak her hafta yüzlerce 

yabancı temsilcilerinin ilçe firmaları ziyaret etmesine karşın çoğu yabancılar maalesef konaklama için 

çevre ilçeleri tercih etmekte ve burada yer alan firmalar birçok kanalda ilçenin en büyük 

ihtiyaçlarından bir tanesinin otel olduğunu iletmiştir. 
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1.5. TORBALI NÜFUSU 

2019 yılı itibariyle Torbalı 185.908 kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu 185.908 kişinin; 93.994’ini erkek ve 

91.914’unu da kadın nüfusu oluşturmaktadır.  

2019 TÜİK verilerine göre ilçenin yıllık nüfus artışı %3,99 iken Türkiye’nin ortalama yıllık nüfus artışı 

%1,40’dır.  

 

Torbalı, son yıllarda İzmir’de en çok göç alan ilçe olarak öne çıkmaktadır. Bu göç, tüm bölgelerden 

olmakla birlikte en çok Güneydoğu Anadolu,  Doğu Anadolu ve İç Ege Bölgelerinden gelmektedir. 

Torbalı yeni yaşam alanları ve sürekli gelişen sosyokültürel imkanları ile birlikte hızla gelişimini 

sürdürmektedir. Bu ve bölgede bulunan iş imkanları ile insanlar Torbalı ve potansiyelinin farkına 

varmaya başlamıştır.  

 

İzmir’de yaklaşık nüfus 4,28 milyon olarak 

gözlemlenirken Torbalı nüfusu itibariyle 

küçük bir kent olarak görülmektedir.  Ancak 

ilçenin stratejik konumu, verimli tarımsal 

toprakları ve inanılmaz bir hızda büyüyen 

sanayileşmesi bir çok kişi için cazip 

gelmektedir. Nüfus açısından Torbalı’nın 

halihazırdaki ivmesi göz önünde 

bulundurulduğunda İzmir’in diğer ilçelerini 

önümüzdeki yıllarda geride bırakması 

beklenilmektedir. Önümüzdeki 10 yıl 

içerisinde nüfusun 250.000 seviyelerine 

geleceği  öngörülmektedir. 
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1.6. TORBALI EKONOMİSİ 

İlçemiz, coğrafi konumu, ulaşım avantajı ve pazarlara yakınlığı ile önemli bir yerdedir. İlçe 

ekonomisinde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Gerek sebzecilik, gerek sanayi hammaddesi tarımsal 

ürün, gerekse hayvancılık oldukça ileri düzeydedir. 

Bulunduğu coğrafi konum itibariyle, son yıllarda yapılan sanayi yatırımları ile ilçemiz aynı zamanda 

sanayi yönünden de gelişen kent görünümünü almıştır. Yöremiz, son yıllarda aşırı şekilde göç 

almaktadır. Bu da beraberinde ekonomideki genel şartlarla birlikte değerlendirildiğinde istihdam 

açığını, dolayısıyla işsizliği aşırı boyuta çıkarmaktadır. 

Mevcut sanayi sitelerindeki, gerek orta 

ölçekteki işletmeler, gerekse büyük 

ölçekli işletmelerin finansman 

problemlerinin giderilmesi ve üretimin 

rantabl olarak yapılarak artırılması, 

halihazırda faal olan Yeniköy 

bölgesinde bulunan Torbalı OSB ve 

Pancar Beldesinde bulunan Pancar 

OSB’lerinde faaliyet gösteren firmalar 

yöreye ve çevreye istihdam sağlaması 

ve ilçe ekonomisi adına oldukça önemlidir. 

 

2019 yılında Torbalı’nın ihracat değeri 1 milyar 172 milyon dolar olmuştur. Bu değer ile birlikte bir ilçe 

olan Torbalı, Trabzon ve Eskişehir gibi büyük şehirleri bile geride bırakmayı başarmıştır. Aşağıda 

Torbalı’nın son 3 yıldaki ihracat performansını görebilirsiniz: 

 
 
 
 
 



 
 

 
8 

 

Sektörler 2017 2018 2019 

  FOB USD ($) FOB USD ($) FOB USD ($) 

Tütün 472.279.820 494.540.227 446.508.113 

Ağaç ve Orman Ürünleri 95.557.313 105.260.646 121.457.708 

Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı 103.299.985 95.340.431 92.855.737 

Demir Çelik Sanayi 58.572.373 68.145.342 80.206.877 

Kimya ve Kimyasal Ürünler 58.760.754 66.994.624 66.529.560 

İklimlendirme Sanayi 52.688.213 65.890.676 65.485.027 

Makine ve Aksamlar 54.327.960 48.155.796 56.232.216 

Meyve ve Sebze Ürünleri 38.414.950 36.560.259 41.411.474 

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 11.627.711 31.092.989 37.465.838 

Maden ve Metaller 8.517.116 10.926.320 27.017.916 

Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 18.032.067 20.659.182 24.684.548 

Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri 17.738.138 12.409.244 21.612.647 

Savunma ve Havacılık Sanayi 28.011.070 30.247.390 19.128.673 

Kurutulmuş Meyve ve Ürünler 14.644.802 15.172.605 18.751.410 

Zeytin ve Zeytinyağı 30.866.450 48.343.438 16.688.590 

Elektrik - Elektronik 12.098.285 14.987.310 15.640.773 

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri 7.554.387 8.338.364 12.036.147 

Yaş Meyve ve Sebzeler 2.326.904 3.531.842 3.579.806 

Diğer Sanayi Ürünleri 1.306.451 2.884.992 2.650.855 

Fındık ve Mamulleri 761.162 593.174 1.041.107 

Süs Çiçeği ve Mamulleri 461.821 137.329 903.349 

Gemi ve Yat 765.322 451.337 673.523 

Halı 34.048 34.393 51.355 

Değerli Maden ve Mücevherat 16 790 0 

TOPLAM 1.088.647.121 1.180.698.702 1.172.613.248 
Kaynak: Ege İhracatçılar Birliği Torbalı İhracat İstatistikleri 

Toplam ihracat değerinin neredeyse yarısını Tütün sektörü karşılamaktadır. Bunu; içerisinde mobilya 

sektörünü de bulunduran ağaç ve orman ürünleri sektörü, takip etmektedir. İlçemiz; Phillip Morris, 

JTI, Dr. Oetker, John Deere, Maschio Gaspardo, SFS Intec, Groupe Atlantic, Martin Bauer Group, 

Maurer Soehne, BWF Group, İmpo ve Terra Pizza gibi yabancı sermayeli firmaları barındırmaktadır. 
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Bu firmaların yanında; Torbalı, aynı zamanda Türkiye’de ilk 500’e, İzmir’de de ilk 100’e giren firmalara 

ev sahipliği yapmaktadır. Bu ve ilçemizin önemli firmalarından bazıları; Sun Tekstil, Öz-Ege, Alfemo, 

Merinos, Yatsan, Klorak, Bambi, Tat, Feast, Tukaş, BT Food, Japar, Altekma, Polkima’dır. 

 

Torbalı’da bulunan bazı firmalar; 
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2018 ihracat verilerini incelediğimizde ilçemizin en çok ihracat yaptığı ülkeler aşağıda sıralanmıştır:  

İhracat 

Yapılan Ülke 

İhracat Değeri 

(Milyon $) 

ABD 125 

Almanya 68 

İngiltere 65 

Fransa 59 

Suudi 

Arabistan 
56 

İran 49 

İsrail 47 

Hollanda 46 

Belçika 45 

Fas 40 
                                                                              Kaynak: Ege İhracatçılar Birliği Torbalı İhracat İstatistikleri 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
11 

 

1.6.1. Sektörlerine Göre Üye Sayımız 

Sektörler Üye Sayısı 

İnşaat Sektörü 362 

Ticaret 355 

Hizmet Sektörü 322 

Gıda ve Meşrubat 219 

Ağaç ve Orman Ürünleri 201 

Makine ve Aksamlar 171 

Turizm Şirketleri, Ulaşım ve Otomotiv Sektörü 158 

Demir Çelik Sanayi 149 

Tarım, Hayvancılık ve Su Ürünleri 106 

Kauçuk ve Plastik 78 

Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı 77 

Kimya ve Kimyasal Ürünler 69 

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri 43 

Kamu Hizmetleri 40 

Maden ve Metaller 36 

Elektrik – Elektronik 33 

Tütün 16 

Diğer Sanayi Ürünleri 13 

Konaklama Sektörü 6 

TOPLAM 2.454 

 

İlçemiz bulunduğu stratejik konum, ulaşım imkanları, yeterli işgücü ve sanayileşmeye elverişli uygun 

alanların bulunması yatırımlar için büyük bir cazibe oluşturmaktadır. Yaklaşık 1.000 tane sanayi 

kuruluşu ile birlikte Torbalı, ilçenin sanayileşmesi adına son zamanlarda oldukça büyük adımlar 

atmıştır. 

 

1.6.2. Tarım ve Hayvancılık 

Torbalı, hızla gelişen sanayileşmesinden önce, 

ilçe ekonomisinin en önemli kaynağı tarım ve 

hayvancılıktan sağlanmaktaydı. Torbalı 

İlçesinin, tarım alanlarının verimli olması, iklimi, 

jeopolitik konumu, sanayileşme gibi çeşitli 

nedenlerle tarımsal ürün çeşitliliği ve üretim 

miktarı açısından tarımsal üretim ve hayvansal 

üretim potansiyeli oldukça yüksektir. Ancak 

sanayinin gelişmesi ve artan nüfusun 

oluşturduğu yeni yaşam alanı ihtiyacı ile tarım arazileri daralmaya başlamış ve geleneksel üretim 

yapılan ürünlere göre sanayiye yönelik ürünlerde artış yaşanmıştır. 
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Yılda üç ürün alınabilen ilçede yetiştirilen başlıca ürünler domates, pırasa, taze fasulye, brokoli, 

karnabahar, zeytin, üzüm, nar, incir, şeftali ve mısırdır. 

İlçemizde 309.245 da tarım alanı içinde 236.515 da sulanan tarım arazisi bulunmaktadır. 

İlçe olarak Torbalı’nın en önemli gelir 

kaynaklarından bir tanesi de kurutulmuş 

domates olarak yer almaktadır. Yaz 

sezonunda domates hasatıyla beraber 

yaklaşık 10.000 ton domates kurutma 

işlemi için tarlalara serilmektedir. 

10.000 ton yaş domateslerden yaklaşık 

900 ton kuru domates elde 

edilmektedir. Bu 900 ton kuru 

domatesin neredeyse tamamı ihraç 

edilmektedir.  

 

Hayvancılık rakamlarına baktığımız zaman 

bölgemizdeki büyükbaş hayvanlarımızın büyük bir 

kısmını kültür ırkı oluşturmaktadır. Bunun dışında 

küçükbaş hayvancılığında keçi ve koyun 

kullanılmaktadır. Bunların üretim verilerini 

incelediğimizde toplam süt üretimi yaklaşık 70 

ton olarak gözlemlenmektedir.  Yaklaşık 

3.300.000 kümes hayvanımız bulunmaktadır. 

Bunların neredeyse %90’ı etlik piliçlerden 

oluşmaktadır. Arıcılık anlamında ise bölgede yaklaşık 15.000 arı kovanı bulunmaktadır.  

 

1.6.3. Tütün Sanayi 

Türkiye’nin kendine has toprağı ve ekolojik 

koşulları, şark tipi tütün yetiştirilmesi için ideal 

ortamı sağlar. Tütünün Türk kültüründe ayrı bir yeri 

vardır ve bugün en kaliteli şark tipi tütünleri 

Türkiye’de yetişir. Türkiye’de sözleşmeli yaprak 

tütünü üretiminin %75’i Ege Bölgesinden karşılanmaktadır. Tütün sektörünün Torbalı’daki geçmişi ise 

oldukça zengindir. Geleneksel tütüncülüğün yanı sıra tütüncülüğün sanayileşip şahlanması 90’lı 

yılların başında tütün sektörünün devi Philip Morris ve JTI’nın Torbalı’da üretim tesislerinin kurulması 

ile başlamış olup günümüze kadar uzanmıştır. Bunun dışında 2000’li yılların başında Aliberti ve 

Özgener ailelerinin ortaklığındaki Öz-Ege Tütün’ün Torbalı’da modern bir tütün yaprak açma fabrikası 

kurması ile sektör, gelişimini sürdürmeye devam etmiştir. Torbalı ihracatının yarısını tek başına  
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karşılayan tütün sektörü ilçe ve ülke ekonomisi adına her zaman en önemli sektörler arasında başı 

çekmektedir.  

 

1.7. İSTİHDAM 

İstihdam rakamları yaklaşık 50.000 kişinin sanayide istihdam edildiğini göstermektedir. Torbalı’da 

istihdam yapısına baktığımız zaman, özellikle yaz aylarında domates faktörüyle birlikte istihdam 

seviyesi artmaktadır.  

 

1.8. VERGİ 

Torbalı 2019 yılında 45 Milyar TL vergi ödeyerek, İzmir vergi tahsilat oranının %49’unu tek başına 

karşılamayı başarmıştır. %99,2’lik vergi tahsilat oranı ile Türkiye’de 1. Sırada yer alan Torbalı, bir ilçe 

olmasına karşın iller vergi sıralamasında 5. Sırada yer almaktadır. 

 

1.9. BANKA 

Torbalı’da 22 banka şubesi bulunmaktadır. Bunların markaları aşağıda yer almaktadır; 

 

 

1.10. EĞİTİM 

Yaklaşık 33.000 öğrenci ve 1.900 öğretmeni ile Torbalı, 

eğitim yapısı itibariyle gelişimini sürdürmektedir. İlçede 

mevcut 155 Okul/Kurum bulunmaktadır. Bunların 89’u 

devlet, 66’sı özel kurumdur. İlçede ayrıca ek olarak 1 adet 

üniversite meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Meslek 

yüksekokulunun eğitim içeriğinde doğal yapı taşları 

teknolojileri, maden teknolojisi, sondaj teknolojisi, 

geoteknik, endüstriyel cam ve seramik teknolojisi ve 

kaynak teknolojisi yer almaktadır. 

 

 

 



 
 

 
14 

 

1.11. SAĞLIK 

İlçemizde 1 devlet hastanesi, 2 özel hastane, 15 sağlık 

ocağı, 1 ağız ve diş sağlığı hastanesi ve çeşitli klinikler 

bulunmaktadır. Hastanelerimiz 400 kişilik yatak 

kapasitesine sahip olmak üzere birçok sağlık operasyonları 

bu hastanelerde gerçekleşebilmektedir. Bunun dışında aktif 

3 ambulans ve evde bakım hizmeti ile vatandaşlara hizmet 

verilmektedir. Torbalı’da bir kaplıca veya termal otel 

bulunmamaktadır ancak çevre ilçelerdeki kaplıcalara 

oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Son yıllarda 

Çamlıca’da sıcak su bulunması ile bu alanda yapılacak 

yatırımlar arttırılmalıdır. 

 

1.12. ULAŞIM 

İlçemizin içinden otoyol ve otoban bağlantısı 

geçmektedir. Ayrıca demiryolu-hızlı tren 

hattının üzerinde de yer almaktadır. İzmir 

Adnan Menderes Havaalanına 25 kilometre, 

Kemalpaşa Lojistik Merkezine 40 kilometre, 

İzmir Alsancak Limanına ise 40 kilometre 

yakınlıkta yer almaktadır. Ayrıca ilçemizin; 

yapımı biten üzere olan İstanbul-İzmir 

Otoyoluna da bağlantısı bulunmaktadır. Toplu 

taşıma anlamında ilçe içerisinde birçok otobüs 

hattı faaliyet göstermektedir. Bunun dışında İzban (İzmir Banliyö Tren Sistemleri) ilçe içerisinden 

geçmektedir. İlçede nüfus 185.908 kişi olması ve her yıl 100.000 kişinin şehirlerarası seyahat 

etmesine karşın, ilçenin bir diğer eksikliği otogarın olmaması olarak görülmektedir. 
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2. YATIRIM 

Torbalı’da faaliyet gösteren yaklaşık 65 tane uluslararası, yabancı sermayeli şirket vardır. Geçtiğimiz 

yıl yerli ve yabancı firmaların yatırım için İzmir'i tercih etmesi, sanayi bölgelerini hareketlendirmiş 

durumda. Rehberimiz boyunca bahsedilen bölgenin tüm cazibelerinden faydalanmak isteyen firmalar, 

Torbalı’ya fazlasıyla ilgi göstermektedir. Torbalı dinamik nüfusu, ihracattaki artan performansı, 

sanayisi, verimli tarımı ve ulaşım imkanları ile Cazip Kent olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye 

devam etmektedir. 

2.1. TORBALI’DAKİ YATIRIM OLANAKLARI 

 

 Tarım; tarım arazilerin verimli olması ve yılda 3 ürün ekim şansı ile tarım alanında 

gerçekleşecek yatırımlar bölge ve Türkiye ekonomisi için oldukça önemlidir. 

 

 Tarım Sanayi; sürdürülebilir tarımın yükseliş ivmesinde olması tarıma yapılacak yatırımların 

yanısıra tarıma bağlı sanayi yatırımlarını da önemli kılmaktadır. Özellikle domates ve 

mevsimsel sebze ve meyvelerin dondurulması gibi yatırımlar için uygun alanlar 

bulunmaktadır. Halihazırda bölgede bulunan Tat, Tukaş, Besan Salça, Seven Food, BT Food ve 

Özgörkey bu yatırımların sonucudur. 

 

 Sanayi; Torbalı gelişen sanayisi ile her gün sanayi kolları yelpazesini genişletmektedir. Önemli 

sektörler olarak tütün, mobilya, tekstil, demir çelik ve kimya sektörü başı çekmektedir. Çok 

sayıda cazibesiyle sanayi anlamında yatırımlar her zaman ilçe ekonomisi adına büyük önem 

taşımaktadır.  

 

 Lojistik Merkezi; ulaşım açısından çok stratejik bir konumda bulunan Torbalı; BİM, Migros, 

Pehlivanoğlu gibi birçok firmanın lojistik merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır. Havaalanı, 

otoban, demiryolu ve limana olan yakınlığıyla, bölgeye yeni lojistik ve dağıtım merkezlerinin 

kurulması önemli bir yatırım alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

 İnşaat Sektörü; Torbalı’daki hızlı gelişen nüfus ve sanayi aynı zamanda İzmir’de yeni yerleşim 

yerlerinin güney ve kuzey yönünde oluşması, Torbalı’da inşaat sektörü için büyük bir 

potansiyel teşkil etmektedir.  

 

 Enerji; Torbalı tıpkı İzmir’in tamamı  gibi yılın 300 günü güneş alan bir ilçe olarak öne 

çıkmaktadır. Bu anlamda bölgeye yapılacak güneş enerjisi yatırımları için uygun bir bölge 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

 Sağlık; hastane sayıları ve kapasiteleri açısından ilçenin önemli bir noktada olması ile beraber 

henüz yeterli seviyede değildir. Bu alanda mutlaka yatırımlara ihtiyaç vardır. Özellikle 

rehberimizde bahsettiğimiz gibi sıcak su bulunması ile kaplıcalar için yatırım potansiyeli 

oluşturmaktadır. 
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 Turizm; Metropolis kazılarının hızlanması, bölgeden çıkan eserlerin yine bölge içerisinde bir 

müzede sergilenmesi adına yatırımlara ihtiyaç vardır.  

 

 Konaklama; bölgedeki yüksek ihracat performansı ile birlikte ilçemize her gün yabancı 

temsilciler gelmektedir. Bu temsilcilerin konaklaması için otel yatırımlarının mutlaka artması 

gerekiyor. 

 

 Ulaşım; ulaşım olanakları oldukça çeşitli olan Torbalı’da yeni yolların yapılması, mevcut 

yolların onarılması ve aynı zamanda bir otogar kurulması adına yatırımlara ihtiyaç vardır. 

Özellikle Pancar OSB’ye iniş verilmesi ve Torbalı OSB için mevcut bağlantı yolunun 

iyileştirilmesi bölgeyi olumlu etkileyecektir. 
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3. TÜRKİYE’YE YATIRIM 

60.000’den fazla şirket Türkiye’ye yatırım yaptı. Bunlardan bazıları aşağıda yer almaktadır; 

 

Türkiye’nin bu denli yatırımcı çekebilmesini sağlayan ve Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline 

getiren, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından belirtilen en önemli unsurlar aşağıda 

sıralanmıştır; 

 

BAŞARILI EKONOMİ 

 Hızlı gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 

milyar ABD doları olan GSYİH, 2018 

yılında üç kattan fazla artarak 784 milyar 

ABD dolarına yükseldi (TÜİK) 

 

 İstikrarlı ekonomik büyüme; 2002 ve 

2018 yılları arasında yıllık ortalama reel 

GSYİH %5,5 arttı (TÜİK) 

 



 
 

 
18 

 

 Yıllık ortalama %5,5 oranındaki reel GSYİH büyüme hızıyla 2018-2024’te OECD üyesi ülkeler 

arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olması beklenen ve gelecek vadeden bir 

ekonomi (OECD) 

 

 2018 yılında dünyanın en büyük 13. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 

5. ekonomi (Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre GSYİH, IMF WEO) 

 

 Son 16 yılda 209 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış ekonomi 

(TCMB) 

 

 2002 ve 2018 yılları arasında %366 artışla 168 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle 

dinamik ve olgun bir özel sektör (TÜİK) 

 

NÜFUS 

 82 milyonluk nüfus (2018, TÜİK) 

 

 AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç 

nüfus (Eurostat)  

 

 Yarısı 32 yaşın altında nüfus (2018, TÜİK) 

 

 Genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfus 

 

NİTELİKLİ VE REKABETÇİ İŞ GÜCÜ 

 32,3 milyonu aşkın genç, eğitimli ve 

motive profesyonel (2018, TÜİK) 

 

 Artan çalışan verimliliği 

 

 183’ten fazla üniversiteden yılda 

800.000’i aşkın mezun (2018, YÖK) 

 

 Yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere 985.000’in üzerinde lise mezunu (2018, 

MEB) 

 

LİBERAL VE YENİLİKLERE AÇIK BİR YATIRIM ORTAMI 

 1997 yılından bu yana doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi 

ülkeler arasında ikinci en büyük reformcu (OECD DYY Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 

1997-2017) 

 

 Ortalama 6,5 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam (Dünya Bankası İş Yapma 

Raporu 2018) 
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 Son derece rekabetçi yatırım koşulları 

 

 Güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü 

 

 Tüm yatırımcılara eşit muamele 

 

 2018 yılında yaklaşık 65.500 yabancı 

sermayeli şirket (Ticaret Bakanlığı) 

 

 Uluslararası tahkim 

 

 Transfer garantisi 

 

ALTYAPI 

 Ulaşım, telekomünikasyon ve 

enerji sektörlerinde yeni ve 

gelişmiş teknik altyapı 

 

 Son derece gelişmiş, düşük 

maliyetli deniz ulaşımı 

 

 Orta ve Doğu Avrupa’ya demir 

yolu ile ulaşım avantajı 

 

 İyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat mekanizması 

 

MERKEZİ KONUM 

 Doğu-Batı ve Kuzey-Güney 

arasında doğal bir köprü işlevi 

görerek önemli pazarlara 

giden etkili ve uygun maliyetli 

bir çıkış noktası 

 

 Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika’daki 1,7 milyar 

müşteriye kolay erişim imkânı 

 

 Toplam GSYİH’leri 27 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim 

 

AVRUPA’NIN ENERJİ KORİDORU VE TERMİNALİ 

 Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi 

 



 
 

 
20 

 

 Dünyadaki kanıtlanmış birincil enerji rezervlerinin %70’ten fazlası Türkiye’ye oldukça yakın 

bölgelerde yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye’nin batısında 

yer alarak ülkeyi enerji transferinde kilit nokta, bölgede ise bir enerji terminali yapmaktadır 

 

DÜŞÜK VERGİLER VE TEŞVİK OLANAKLARI 

 %33’ten %20’ye düşen Kurumlar Vergisi (2018, 

2019 ve 2020 yılları için %22) 

 

 Kurumlar Vergisi’nden tamamen veya kısmen 

muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik 

payına destek gibi Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler 

için uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra 

arazi tahsisi 

 

 Ar-Ge Kanunu 

 

 Stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve 

bölgesel yatırımlara yönelik teşvikler 

 

AB İLE 1996'DAN BU YANA GÜMRÜK BİRLİĞİ 

 AB ile 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 

22 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması (Ticaret Bakanlığı) 

 

 Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret 

Anlaşmaları 

 

 AB ile yürütülen katılım müzakereleri 

 

BÜYÜK İÇ PAZAR 

 2002-2018 arasında 0,1 milyondan 72 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı (BTK, 

TÜİK) 

 

 2002-2018 arasında 23 milyondan 80,6 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı (TÜİK) 

 

 2002-2018 arasında 16 milyondan 66,3 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı 

(Bankalararası Kart Merkezi) 

 

 2002-2018 arasında 33 milyondan 211 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı (DHMİ) 

 

 2002-2018 arasında 13 milyondan 45,6 milyona ulaşan yabancı turist sayısı (TÜİK) 
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Türkiye Yatırım Teşvik Rehberi 

 Türk devleti; hem yeşil hem de kahverengi alan yatırımları için ön maliyet yükünü en aza 

indirmeye ve yatırım getirilerini hızlandırmaya yardımcı olan çok çeşitlilikte destek unsurlarını içeren, 

kapsamlı bir yatırım teşvik programı sunmaktadır.  

Bu teşvikler, teknoloji transferi ve ekonomik kalkınma için kilit alanlar olarak sınıflandırılan 

öncelikli sektörlerdeki projeler için de uyarlanabilir. Ek olarak, Türk devleti; Ar-Ge ve inovasyon 

projeleri, çalışan eğitimi girişimleri ve ihracatçılar için çeşitli hibeler, teşvikler ve krediler yoluyla 

cömert destek programları sunmaktadır. 

 

 

Terimler Dizini 

KDV İstisnası: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek makine 

ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.  

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek makine ve 

teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir. 

 

Kurumlar Vergisi İndirimi: Kurumlar vergisi indirim ile ödenir.  

 

Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı): Yatırımla sağlanan ilave istihdam için yasal asgari ücret 

tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işveren payı devlet tarafından karşılanmaktadır.  

 

Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşçi Payı): Yatırımla sağlanan ilave istihdam için yasal asgari ücret 

tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işçi payı devlet tarafından karşılanmaktadır. 
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Faiz Oranı Desteği: Alınan krediler için ödenecek faizlerin belirli bir kısmı devlet tarafından 

karşılanmaktadır. 

 

Arazi Tahsisi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre mevcudiyet 

durumuna göre arazi, yatırım için tahsis edilir. 

 

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi: İstihdam için belirlenen gelir vergisi stopaja tabi olmayacaktır. 

 

KDV İadesi: Bina ve inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV iade edilmektedir. 

  

Kalifiyeli Personel Desteği: İstihdamı sağlanacak kalifiyeli personelin 5 yıllık brüt maaşı 

karşılanacaktır. (brüt maaşın 20 katına kadar)  

 

Enerji Desteği: Enerji harcamaları kısmen yatırımcıya iade edilecektir.  

 

Sermaye Katkısı: Devlet yatırım tutarının %49’una kadar sermaye katkısı yapabilir.  

 

Altyapı Desteği: Yatırımcının elektrik, doğalgaz vb. altyapısal ihtiyaçları karşılanabilir. 

 

Alım Garantisi: Yatırım kapsamında üretilecek ürünler için kamu alım garantisi verilebilir. 

 

Yetkilendirme/İzin/Ruhsat Prosedürlerinin Kolaylaştırılması: Yetkilendirmeler, tahsis, izinler, 

ruhsatlar ve kayıtlar için bir başkanlık kararnamesi ile bir istisna getirilebilir. Ayrıca, yatırımları 

hızlandırmak ve kolaylaştırmak için yasal ve idari süreçler açısından bir düzenleme yapılabilir.  

 

Nakit Desteği: Uygun harcamalar, masraflar ödendikten sonra destek sağlayan kurum tarafından 

kısmen geri ödenir. 

 

Eğitim Desteği: Günlük ve uygun eğitim masrafları İŞKUR tarafından karşılanacaktır. 

 

Ar-Ge/Tasarım İndirimi: Ar-Ge ve tasarım harcamaları kurumlar vergisi matrahından tamamen 

düşülebilir. 

 

Kurumlar Vergisi İstisnası: Kurumlar vergisi ödenmez.  

 

Kredi Desteği: İhracatı geliştirmek için yatırımcılara düşük oranlı kredi fırsatları sunulmaktadır. 

 

Damga Vergisi Muafiyeti: Belgeler için damga vergisi ödenmez. 

 

Emlak Vergisi Muafiyeti: Arazi ve binalar için emlak vergisi ödenmez.  

 

Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti: Serbest bölgelerdeki işletmeler özel tüketim vergisinden muaftır. 
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Destek unsurları, farklı yatırımların çerçevesinde aşağıdaki tabloda sıralanmıştır; 

 

Destek Unsurları 

Genel 

Yatırım 

Teşvik 

Uygulamaları 

Bölgesel 

Yatırım 

Teşvik 

Uygulamaları 

Stratejik 

Yatırım 

Teşvik 

Uygulamaları 

Proje Bazlı 

Yatırım 

Teşvik 

Uygulamaları 

KDV İstisnası + + + + 

Gümrük Vergisi Muafiyeti + + + + 

Kurumlar Vergisi İndirimi 
 

+ + + 

Sosyal Sigortalar Prim 

Desteği (İşveren Payı)  
+ + + 

Gelir Vergisi Stopajı 

İndirimi*  
+ + + 

Sosyal Sigortalar Prim 

Desteği (İşçi Payı)*  
+ + + 

Faiz Oranı Desteği ** 
 

+ + + 

Arazi Tahsisi 
 

+ + + 

KDV İadesi*** 
 

+ + + 

Emlak Vergisi Muafiyeti 
 

+ + + 

Kalifiyeli Personel 

Desteği  
  + 

Enerji Desteği 
 

  + 

Sermaye Katkısı 
 

  + 

Altyapı Desteği 
 

  + 

Yetkilendirme/İzin/Ruhsat 

Prosedürlerinin 

Kolaylaştırılması 
 

  + 

Alım Garantisi 
 

  + 

Nakit Desteği    + 

 

*Yatırımın Bölge 6’da gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. 

**Yatırımın Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında Bölge 3, 4, 5 veya 6’da 

gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. 

***Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL olan stratejik yatırımların inşaat harcamaları için sağlanır. 
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Bölge 1 

  

Bölge 2 

  

Bölge 3 

  

Bölge 4 

  

Bölge 5 

  

Bölge 6 

  

Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı 

Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan 

Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman 

Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl 

İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis 

İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır 

Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari 

Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır 

  Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars 

  Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin 

  Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş 

  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt 

  Yalova   Kütahya Sinop Şanlıurfa 

      Malatya Tokat Şırnak 

      Nevşehir Tunceli Van 

      Rize Yozgat 
Bozcaada & 

Gökçeada 

      Sivas   
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Bu teşviklere ek olarak yer alan destek unsurları; 

 

İstihdam Teşvikleri 

 

1. İstihdam Destekleri  

İstihdam ve personel eğitimi için vergi muafiyetleri ve nakit destekleri 

 

 Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşçi Payı) 

 

 Eğitim Desteği 

 

Ar-Ge ve Tasarım Teşvikleri 

 

1. Ar-Ge Kanunu  

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için 

vergi indirimleri 

 

 Gümrük Vergisi Muafiyeti 

 

 Sosyal Sigortalar Prim 

Desteği (İşveren Payı) 

 

 Gelir Vergisi Stopajı İndirimi 

 

 Ar-Ge ve Tasarım İndirimi 

 

 Damga Vergisi Muafiyeti 

 

2. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teşvikleri  

Teknopark’ta yer alan firmalar için vergi indirimleri 

 

 KDV İstisnası 

 

 Gümrük Vergisi Muafiyeti 

 

 Sosyal Sigortalar Prim Desteği (İşveren Payı) 

 

 Gelir Vergisi Stopajı İndirimi 

 

 Kurumlar Vergisi İstisnası 

 

 Damga Vergisi Muafiyeti 
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3. TUBITAK  

Araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri için fırsatlar 

sağlar 

 

 Nakit Desteği 

 

Bölgesel Yönetim Merkezi Teşvikleri 

 

1. Bölgesel Yönetim Merkezleri ve İrtibat Bürolarına Teşvikler 

Bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşıyan uluslararası şirketler için vergi avantajları 

 

 Gelir Vergisi Stopajı İndirimi 

 

 Damga Vergisi Muafiyeti 

 

İhracat Teşvikleri 

 

1. Ticaret Bakanlığı İhracat Destek 

Unsurları 

Türkiye'nin ihracatını artırmak için vergi 

muafiyetleri ve nakit destekleri 

 

 KDV İstisnası 

 

 Gümrük Vergisi Muafiyeti 

 

 Nakit Desteği 

 

 Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti 

 

 Damga Vergisi Muafiyeti 

 

2. Serbest Bölge Teşvikleri 

Serbest Bölgeler özellikle ihracata yönelik yatırımlar için vergi avantajları sunar 

 

 KDV İstisnası 

 

 Gümrük Vergisi Muafiyeti 

 

 Gelir Vergisi Stopajı İndirimi 

 

 Kurumlar Vergisi İstisnası 
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 Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti 

 

 Emlak Vergisi Muafiyeti 

 

 Damga Vergisi Muafiyeti 

 

3. EXIMBANK 

Türkiye’nin ihracatını artırmak için kredi imkanları 

 

 Kredi Desteği 
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