Koruyarak büyüyen,
üreterek gelişen,
yenilikçi İzmir için...

İzmir Kalkınma Ajansı

www.izka.org.tr

İZMİR KALKINMA AJANSI
Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum
kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların
yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli
harekete geçirmek amacıyla ulusal kalkınma plânı ve
programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini
sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını
azaltmak amacıyla faaliyet gösteriyor.
Türkiye’de toplam 26 adet ajans bulunmaktadır. 2006 yılında
Türkiye'deki iki pilot ajanstan biri olarak kurulan İzmir
Kalkınma Ajansı, demokratik ve katılımcı bir anlayışla
faaliyetlerini sürdürüyor.

Vizyon

Misyon

Sürdürülebilir yerel
kalkınmada öncü ve etkin,
uluslararası. tanınırlığa sahip
bir ajans olmak

Temel Değerler

ŞEFFAFLIK
ÇÖZÜM ODAKLILIK
GÜVENİLİRLİK
TARAFSIZLIK

KATILIMCILIK
YENİLİKÇİLİK

İzmir’in sürdürülebilir kalkınması
için bütüncül bir yaklaşım ile
yerel potansiyeli harekete
geçirecek katılımcı araçlar
geliştirmek ve uygulamak

GENEL SEKRETERLİK
İÇ DENETÇİ
YATIRIM DESTEK OFİSİ
HUKUK MÜŞAVİRİ
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Koordinasyon
Birimi

Program
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Birimi

Tanıtım ve
Dış İlişkiler
Birimi
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Birimi

YÖNETİM KURULU
İZKA’nın karar organı olan Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşur:
• İzmir Valisi
• İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
• İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
• Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
• Kalkınma Kurulu’nun, özel kesim ve/ veya sivil toplum
kuruluşu temsilcisi üyeleri arasından seçtiği 3 kişi

KALKINMA KURULU
İzmir Kalkınma Ajansı’nın danışma organı olan Kalkınma
Kurulu, bölgenin sorunlarını ve fırsatlarını değerlendirme
konusunda tavsiye kararları verir. Kamu (valilikler, yerel
yönetimler, üniversiteler, vb.), özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarından (dernekler, vakıflar, odalar, vb.) seçilmiş toplam
100 kişiden oluşur.

GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreterlik, İZKA’nın icra organıdır.
Birimler:
• Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi
• Program Yönetim Birimi
• İzleme ve Değerlendirme Birimi
• Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi
• Kurumsal Yönetim Birimi

İZMİR’DE EKO-VERİMLİLİK
(TEMİZ ÜRETİM)
UYGULAMALARININ
YAYGINLAŞTIRILMASI
PROJESİ

Eko-Veri̇mli̇li̇k (Temi̇z Üreti̇m) Nedir?
Eko-verimlilik, yüksek verime sahip üretim teknoloji ve
yöntemlerinin kullanımıyla, aynı miktarda üretim için daha
az doğal kaynak ve enerji kullanımı ve daha az atık üretimi
prensibine dayanmaktadır. Bu niteliği ile sadece çevresel
kaygılara değil, “doğal kaynakların korunması”, “endüstriyel
verimlilik” ve “ekonomik kalkınma” gibi pek çok farklı alana
da hitap etmektedir. Kısacası eko-verimlilik, üretimde
verimliliği artırarak, hem çevresel hem de ekonomik fayda
sağlanması anlamına gelmektedir. Bir süredir ülkemiz
gündeminde önemli bir yer tutan “enerji verimliliği” konusu
da eko-verimlilik yaklaşımının önemli boyutlarından biridir.

PROJENİN KAPSAMI
“İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması Projesi” iki aşamadan oluşmaktadır:
1. Aşama: Durum Değerlendirme Aşaması
Birinci aşama kapsamında İZKA koordinasyonunda, Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) yürütücülüğü ve Ege Bölgesi
Sanayi Odası (EBSO) işbirliği ile “İzmir Eko-verimlilik Stratejisi
oluşturulmuş; bu çerçevede eko-verimlilik (temiz üretim)
konusu ile ilgili mevcut durum kapasite, kaynak, yapılan
çalışmalar ve ihtiyaçlar bağlamında değerlendirilmiş, bölgede
yer alan endüstriyel sektörler temiz üretime uygunlukları
bazında önceliklendirilmiştir. Yerel ve ulusal paydaşların etkin
katılımının da sağlandığı çalışmada İzmir’de eko-verimlilik
(temiz üretim) uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik
öneriler oluşturulmuş ve bir eylem planı geliştirilmiştir.
2. Aşama: Uygulama Aşaması
“İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı”, İZKA ve
TTGV’nin mevcut deneyim ve bilgi birikiminin yanı sıra
halihazırda yürüttükleri finansal destek programlarının
da sentezlendiği yenilikçi ve katma değerli bir program
olarak tasarlanmıştır. Program süresince Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nden danışmanlık desteği alınacak olup
programın farklı aşamalarında yerel uzmanların katkılarının
alınması da sağlanacaktır. Bu program, sanayi kuruluşlarına
yönelik bütüncül bir destek yaklaşımı için ulusal bazda örnek
bir model olarak yürütülürken, başarı öykülerinin ortaya
çıkmasına, yerel uzmanlıkların ve kapasitenin geliştirilmesine
de hizmet edecektir.
İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programının Kapsamı
Program dört ana bileşenden oluşmaktadır:
1.

Eko-verimlilik (temiz üretim) iyi uygulama örnekleri
oluşturacak beş işletmenin belirlenmesi

2.

Beş pilot uygulama için işletmelerde eko-verimlilik
(temiz üretim) etüt çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve
desteklenecek faaliyetlerin belirlenmesi

3.

Belirlenen eko-verimlilik (temiz üretim) faaliyetlerinin İZKA
hibe ve TTGV geri ödemeli destekleri ile hayata geçirilmesi

4.

Pilot uygulama sonrası izleme, etki değerlendirme ve
sektörel yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması
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İZMİR KÜMELENME
ÇALIŞMALARI

Kümelenme Çalışmaları
İZKA, bölgesel kalkınmanın önemli araçlarından biri olan
kümelenme ile ilgili olarak İzmir bölgesindeki kilit sektörlerde
ekonomik büyümenin sağlanması ve istihdamın artırılması
amacıyla İzmir Kümelenme Stratejisi’ni hazırladı.
2009 yılından beri kümelenme konusundaki çalışmalar,
bölgedeki tüm potansiyel kümelerin gelişmesine katkı
sağlayacak şekilde çerçeve koşulların ve politikaların
geliştirilmesi düzeyinde yürütülüyor.
Kümelenme alanındaki faaliyetlere ilk olarak bölgesel
koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması amacıyla bir
kümelenme komitesinin oluşturulmasıyla başlandı ve İzmir’de
kümelenme potansiyeli yüksek olan sektörlerin belirlenmesine
yönelik istatistiksel ve saha analizi çalışmaları oluşturuldu.
Tüm bu çalışmaların sonucunda işlenmiş meyve ve sebze ile
endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma potansiyel
küme sektörleri için yol haritalarının hazırlanmasına karar verildi.

İzmir Kümelenme ve Yenilik Portalı
İzmir Kalkınma Ajansı tarafından kümelenme ve yenilik
alanlarıyla ilgili kişi ve kurumları buluşturacak, bu kişilere
bilgi ve belge sağlayacak bir platform oluşturmak amacıyla,
İzmir Kümelenme ve Yenilik Portalı adıyla bir internet sitesi
oluşturuldu (www.izmirkumelenme.org).
/izmirclusters
/izmirclusters

izmirkumelenme.org
/izmirclusters

İZMİR BÖLGESEL
YENİLİK STRATEJİSİ

İzmir’in Ar-Ge ve yenilik kapasitesini tespit ederek
bu kapasiteyi artırmak, Ar-Ge ve yeniliğe imkan
veren ekosistemi yaratarak yeniliğin gelişimini
teşvik edecek mekanizmalar oluşturmak, İzmir’i
teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma
yükseltmek amacıyla İzmir Bölgesel Yenilik
Stratejisi hazırlandı.

Çalışma EBİLTEM, İZKA ve TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü’nün
işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bu çerçevede ilgili kurum ve
kuruluşların temsilcilerinden İzmir Yenilik Komitesi ve
Türkiye’nin farklı üniversitelerinden temsilcilerin yer aldığı İzmir
Yenilik Teknik Komitesi oluşturuldu.
Proje kapsamında yürütülen araştırmaların, komite
toplantılarının ve çalıştayların çıktılarından İzmir Bölgesel
Yenilik Stratejisi oluşturuldu. Bu çalışmalar aşağıda
sıralanmıştır:
• İzmir Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi Analizi
• İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi Saha Araştırması
• İzmir’de Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi
Mevcut Durum Analizi
• İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalıştayı
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İZKA
DESTEKLERİ

İZKA tarafından hazırlanan İzmir Bölge Planı doğrultusunda
kentin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve İzmir için kritik
öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla her
yıl çeşitli konularda mali destekler veriliyor. Bu kapsamda
bugüne kadar İZKA tarafından mali destek programı, güdümlü
proje desteği ve doğrudan faaliyet desteği uygulamaları
gerçekleştirildi.
MALİ DESTEK PROGRAMLARI
Mali destek programları kapsamında “proje teklif çağrısı” adı
verilen yöntemle potansiyel başvuru sahipleri belirlenen konu
ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilir.
İzmir Bölge Planı’nda öngörülen gelişme eksenleri ile ajansın
yıllık çalışma programında belirlenen alanlarda bölgenin
kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla mali destek programları
farklı önceliklere göre tasarlanır. Bugüne kadar yürütülen
programlar:
•

Turizmde Rekabet
Edebilirlik ve Yenilik

•

Teknolojik Üretim ve
Yenilik

Turizm ve Çevre

•

Kırsalda Ekonomik
Çeşitlilik

Yenilenebilir Enerji ve
Çevre Teknolojileri

•

Okul Öncesi ve Mesleki
Eğitim

•

KOBİ

•

Sosyal Kalkınma

•

Tarım ve Kırsal Kalkınma

•
•

Bugüne kadar 9 mali destek programıyla
400’e yakın projeye 138 milyon TL
destek verildi.

NASIL BAŞVURULUR?
Proje teklif çağrısının başvuru şekli ve şartları ile ilgili tüm
ayrıntılar başvuru rehberlerinde yer alır. Başvuru rehberi ve
başvuru formlarına İZKA internet sitesinden ulaşılabilir. Başvuru
döneminde İZKA, bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenleyerek
proje hazırlıklarına teknik destek sağlar.
MALİ DESTEK TUTARLARI
Ajans tarafından proje başına verilebilecek azami ve asgari mali
destek tutarları, her mali destek programına özel olarak belirlenir.
Bu tutarlar önceki mali destek programlarında 20 bin ila 800 bin
TL aralığında belirlenmiştir. Kar amacı güden gerçek ve tüzel
kişiler tarafından yürütülen projelerin toplam bütçesinin en fazla
%50’si İZKA tarafından nakdi olarak karşılanır.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Proje teklif çağrıları 45 ila 90 gün süresince açıktır, başvurular
internet üzerinden ve matbu olarak alınır. Başvuru döneminin
sona ermesiyle değerlendirme süreci başlar. Değerlendirme
süreci, ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme olmak üzere
iki temel aşamadan oluşur. Ön incelemeden geçen proje teklifleri,
alanında en az beş yılık tecrübeye sahip bağımsız değerlendiriciler
ve değerlendirme komitesi üyeleri tarafından incelenir. Yapılan
değerlendirme sonucu 65 ve üzeri puan alan başvurular başarılı
kabul edilir. Yönetim Kurulu onayını takiben desteklenmesine
karar verilen projelere ait liste İZKA internet sitesinde yayınlanır ve
proje sahipleri sözleşme imzalamak üzere yazılı olarak davet edilir.

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında, bölgenin kalkınması
ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde
acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve
planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik projelere
destek sağlanır.
Bu kapsamda yaklaşık 1,5 Milyon TL toplam bütçeli 2 ayrı
program yürütüldü ve değerlendirmeler sonucunda 39 başvuru
başarılı bulunarak Ajans tarafından desteklendi.

Ar-Ge ofisleri ve Kuluçka Merkezi ile hizmet verecek
İZTEKGEB İnovasyon Merkezi

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ
Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması,
bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki
iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projelerin,
Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenmesi ve
desteklenmesidir.
İZKA tarafından bugüne kadar güdümlü proje desteği kapsamında
iki proje desteklendi:

Proje Başlığı

Uygulayıcı Kuruluş Bütçe

İnovasyon Merkezi

İzmir Teknoloji
Geliştirme Bölgesi

7.000.000 TL

Endüstriyel
Havalandırma,
İklimlendirme ve
Soğutma Amaçlı
Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı

Ege Soğutma
Sanayicileri ve İş
Adamları Derneği

4.600.000 TL

PROJEM
İZMİR

Bir projeniz var ve hayata geçirmek için
finansal destek arıyorsanız;
Ulusal veya uluslararası fonlardan yararlanarak
projenizi gerçekleştirmek istiyorsanız;
Destek aldığınız projenin uygulamasında
önerilere ihtiyacınız varsa;
İzmir’in kalkınmasına katkı sağlamak için üreteceğiniz ve
uygulamasını yapacağınız her projede İZKA ücretsiz proje
danışmanlığı hizmeti “Projem İzmir” ile yanınızda.
Projem İzmir Teknik Yardım Masası hizmetinden
yararlanabilmek için lütfen +90 232 489 81 81/162 numaralı
telefondan randevu alınız.
Daha detaylı bilgi için projemizmir@izka.org.tr adresine
e-posta gönderebilirsiniz.

/projemizmir

/projemizmir

/Projem İzmir Grubu
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BÖLGE PLANI VE
STRATEJİ GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARI

İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir bölgesinin sosyo-ekonomik
kalkınma stratejisini, tematik ve sektörel gelişme eksenlerini,
hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyan temel politika
dokümanı niteliğindeki bölge planlarını hazırlar.
İZKA, bu çalışmaları stratejik planlama anlayışı çerçevesinde;
ilgili tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerini,
üniversiteleri ve özel sektörü bir araya getiren katılımcı bir
yaklaşımla yürütür. Bugüne kadar İZKA tarafından;
•

2007-2008 Ön Bölgesel Gelişme Planı

•

2010-2013 İzmir Bölge Planı

•

2014-2023 İzmir Bölge Planı hazırlanmıştır.

İZKA, stratejik öneme sahip konularda, uzman kurum ve
kuruluşlarla işbirliği halinde sektörel analizler ve strateji
çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda yapılan analiz ve strateji çalışmaları aşağıdaki
tabloda sıralanmaktadır:

Çalışmanın Adı
İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu ve Modeli Oluşturulması ve
Analizi
İzmir İli Fonsiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası
İlişkilerin Tespiti
İzmir Sivil Toplum Araştırması
İzmir İli Uygun Yatırım Alanları Ön Fizibilite Raporu
Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi
İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi
Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi
İzmir Kümelenme Analizi
İzmir Kümelenme Stratejisi
İzmir Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi Analizi ve İzmir
Bölgesel Yenilik Stratejisi
İzmir Ekoverimlilik/Temiz Üretim İhtiyaç Analizi ve İzmir'de
Ekoverimlilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Stratejisi
İzmir Algı Araştırması ve Kentsel Pazarlama Stratejisi
İzmir Turizm Stratejisi
İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisi
Doğrudan Yabancı Sermayeli Girişimlerin Yatırım Ortamı
Değerlendirme Araştırması Raporu
Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi
Bu analiz ve strateji çalışmalarına
www.izmiriplanliyorum.org ve www.izka.org.tr/planlama
bağlantılarından ulaşabilirsiniz.
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KENTSEL
PAZARLAMA
FAALİYETLERİ VE
DIŞ İLİŞKİLER

KENTSEL PAZARLAMA
İzmir’in daha fazla turist ve yatırımcı çekmesi ve şehirde yaşam
standardının yükselmesi için bir yol haritası ortaya koymak
amacıyla İZKA tarafından katılımcılık esasıyla 2010-2017 yıllarını
kapsayan İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı hazırlandı.
Plan, İzmir’in bir cazibe merkezi haline gelmesi için 170
civarında farklı proje önerisi içeriyor.

VİZYON
En çok ödüllendiren
Akdeniz şehri olmak

ANA MESAJ
İzmir, gizli kalmış
cevherleriyle size
unutulmaz
deneyimler
yaşatır

İzmir’e gelen
turist sayısını
artırmak

İzmir’in yaşam
standardını
yükseltmek

AMAÇ

İzmir’e gelen
yatırım miktarını
artırmak

Plan doğrultusunda, İzmir’in iletişiminde bütünselliğin, tek
sesliliğin sağlanması amacıyla İzmir görsel kimliği hazırlandı.
“Öncülerin Şehri” sloganı ile nazar boncuğu formundan
üretilmiş İzmir logosu belirlendi.
Logonun anında fark edilebilen, marka özünü yansıtabilen,
akılda kalıcı, sembolik anlam taşıyabilen ve İzmirlilerin
sahiplenebileceği nitelikte bir tasarıma sahip olması amaçlandı.
Bu bağlamda şehrin suyla ilişkisi, körfezi çevreleyen yapısı,
geleneksel el sanatı olarak ünlenmiş nazar boncuğu yeni bir
anlam kazandı. Logoda yer alan dış mavi çizgi İzmir Körfezi’ni,
iç kısımda yer alan açık mavi halka İzmir’in açık ve berrak
gökyüzünü, iç kısımda yer alan sarı bölüm ise 300 gün güneşli
olan İzmir için güneşi temsil ediyor.
izka.org.tr/izmir-tanitimi/kentsel-pazarlama
onculerinsehriizmir.izka.org.tr

DIŞ İLİŞKİLER
İZKA, uluslararası tanınırlığa sahip bir Ajans olma vizyonu
doğrultusunda aşağıdaki uluslararası kuruluşlara üyedir:
• EURADA (Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği),
• TCI Network (Rekabetçilik Enstitüsü),
• WAIPA (Dünya Yatırım ve Tanıtım Ajansları Birliği),
• ANIMA (Akdeniz Yatırım ve Tanıtım Ajansları Birliği),
• ECA (Avrupa Küme Birliği),
• INSME (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
Uluslararası Ağı).
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YATIRIMCILARA
TEK ELDEN DESTEK
www.investinizmir.com

YATIRIM DESTEK OFİSİ
Yatırım Destek Ofisi (YDO), İzmir Kalkınma Ajansı bünyesinde,
yerli ve yabancı yatırımcılara İzmir’in yatırım olanaklarını
tanıtmak ve İzmir’de yatırım yapmayı planlayan firmalara
destek olmak amacıyla faaliyet gösteriyor.
Ofisimiz, kanunla belirlenmiş görevleri gereği İzmir’in iş
ve yatırım olanakları hakkında her tür bilgiyi yatırımcılara
sağlamak, yatırımın her aşamasında danışmanlık hizmeti
vermek ve gerekli tüm izin-ruhsat süreçlerini ilgili kurumlarla
koordine etmek faaliyetlerini tamamen ücretsiz olarak yerine
getiriyor.
Yatırımınızın her aşamasında yanınızdayız…

Hizmetlerimiz ve İzmir yatırım olanakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye

www.investinizmir.com
adresinden ulaşabilirsiniz

Yatırım Kararı Süreci
Yatırım kararı alınması için ihtiyaç duyulan bilgilerin
sağlanmasına destek:
• Yatırım yeri alternatifleri
• İş kurma maliyetleri
• Altyapı olanakları
• İnsan kaynakları
• Hedef pazar, rakipler, tedarikçiler, müşteriler
• İzin ve ruhsatlar konusunda bilgilendirme
• Teşvikler konusunda bilgilendirme

Firma Kurulumu
Firma kurulum aşamasında ihtiyaç duyulabilecek kişi ve
kurumlarla iletişimin sağlanması ve danışmanlık desteği:
• Firma yapısı, unvanı gibi konularda danışmanlık
• Şirket kurulum adımları
• İkamet ve çalışma izinleri
• İş ağının oluşturulması
• Üniversiteler, sektör temsilcileri ile iletişim
• Sektörler ile ilgili güncel bilgilerin paylaşılması
• Kamu kurumları ile iletişim
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
• Genel teşvik sistemi kapsamında teşvik belgesi
müracaatlarının alınması, değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılması
• Teşvik belgesine bağlanmış yatırımlara ilişkin izleme
faaliyetlerinin yürütülmesi
• Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen yatırımların
tamamlama ekspertizi ve/veya vizesi işlemlerinin
yapılması

Yatırım Destek Ofisi’nin çalışmaları sonucunda
2013 yılı sonu itibariyle:

29

1.839

Sonuçlanan
Yatırım

Kişilik
İstihdam

160 milyon
Avro
Yatırım Tutarı

Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1
Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük, İZMİR
T. +90 232 489 81 81 • F. +90 232 489 85 05
info@izka.org.tr • www.izka.org.tr
/izmirkalkinma

/izmirkalkinma

/izmirizka

/izmirizka

/izmirkalkinma

/izmirkalkinma

Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1
Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük, İZMİR
T. +90 232 489 81 81 • F. +90 232 489 85 05
info@izka.org.tr • www.izka.org.tr

