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Efes Selçuk’un bereketli topraklarında, 
Gökçealan Köyü’nde yetişen Osmanca 
Üzümü’nün coğrafi  işaretinin alınması 
sürecinde sona gelindi. 

Efes Tarlası Bakkalı, yerel üretici için, 
iyi, temiz, adil gıda için Selçuk Kent 
Konseyi alt katında hizmete girdi. 
Efes Tarlası Bakkalı’nda kentli kadın-
ların evde ürettikleri tarhana, erişte, 
salça, reçel gibi ürünlerin yanı sıra 
Türkiye’nin dört bir yanından üretici 
kooperatifl erinin ürünleri de uygun 
fi yatla tüketici ile buluşuyor.

Belediyemiz bünyesinde bulunan 
atölyelerde aydınlatma direkleri, 
kent mobilyaları ve bileşenleri-
nin üretimi gerçekleştirilirken, 
yine belediyemizin  öz kaynak-
larıyla kentin 14 Mayıs Mahal-
lesi 4020 sokak ve uzun yıllar 
yapılması beklenen İZBAN 
çıkışında da yol yenileme çalış-
malarını tamamladık.

Kent merkezinde demiryolunun 
doğusu ve batısını birleştiren ve 
kentin iki yakasını birbirine 
bağlayan, yeni 
Şirince Yolu ana 
aksı konumunda 
olan  ve  üzerinde 
büyük bir okul 
ile ciddi bir konut 
yapılaşması bulunan 
14 Mayıs Mahallesi 
4020 sokak ve dışa-
rıdan gelen ziyaret-
çilerin Efes Selçuk’ta 
ilk ayak bastığı yer 
olan İZBAN çıkışında 
gerçekleşen  çalışmalar-
la kentin iki önemli noktası daha 
modern bir görünüme kavuştu.

Efes 
Selçuk’ta 
yaşama 
ayrıcalığına 

sahip olan 
tüm vatandaş-

larımızın sahip 
olabileceği, hem 

geri dönüşüm atıklarını 
biriktirerek puan kazanabi-

leceği, hem de Bele-
diye tarafından tespit 
edilen ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın 
belirli bir limit 
dahilinde, ihtiyacı 
olan gıda ve temel 
tüketim maddele-

rini anlaşmalı esnafl ardan 
kolayca temin edebileceği 
bir kart sistemi olan Efeslim 
Kart Projesi, hayata geçtiği 
günden bu yana  427 ihti-
yaç sahibi vatandaşa ulaştı. 
798 bağışçı Efeslim Kart 
ile Eğitime katkı oldu. Bu 
kapsamda toplamda 15 ton 
atık toplandı.

Efes Selçuk’ta  iyi tarım uy-
gulamaları çerçevesinde yerel 
tohumlara, adil ve sağlıklı 
üretime dayanan tarımsal kal-
kınma hareketi başladı. Beledi-
ye Başkanımız Filiz Ceritoğlu 
Sengel, göreve gelir gelmez 
Tarımsal Hizmetler Müdürlü-
ğü’nü ve Efes Selçuk Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi ’ni kurdu. 
“Tüm Türkiye Eksin” Kampan-
yası kapsamında Efes Selçuk’un 
atalık tohumları 81 ilde 3 bin 
567 kişiye gönderildi. Yerli to-
humlardan üretilen 15 bin adet 
fi de dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye-
mizin manda yetiştiriciliğini 
canlandırmak için ilçemizi 
pilot bölge seçmesiyle birlikte 
İlham Veren Kent Efes Selçuk; 
yarım asır sonra tekrar manda 
yetiştirici- liğinin 
adresi oldu. 27 

Şubat 
2020’de 
İzmir Bü-
yükşehir 
Belediye 
Başkanı-

mız Tunç Soyer’in katılımıyla 
düzenlenen Manda Teslim 
Töreni’nde Selçuk Efes Tarım-
sal Kooperatifi  üyesi 9 kadın 
üreticimize bir erkek, 27 dişi 
Anadolu ırkı manda teslim 
edildi. Doğan 21 malak ile top-
lam manda sayısı 49’a ulaştı. 
Manda Yetiştiriciliği Projesi ile 
Efes Selçuk’un kadınları kolla-
rı sıvadı, üretime katıldı. Proje 
sayesinde manda sütü, manda 
yoğurdu ve İzmir Mozzeral-
lasıyla katma değeri yüksek 
ürünler elde edilmiş olacak.

İlçemiz; Toprak Okulu 
ile öğrenen, Tohum 
Merkezi ile atalık to-
humlarına sahip çıkan, 
Efes Tarlası ile üreten 
bir kent olma yolunda 
ilerliyor. Tarım Müzesi 
ile Artemis’in bere-
ketini toprak ananın 
hikayesi ile buluşturu-
yor. Efes Selçuk’tan ve 
tüm Türkiye’den Tarım 
Müzesi’nde bereketin 
izini sürenler, adlarını 
da yine aynı müzede 
ölümsüzleştiriyor. 

Yen� b�r markamız daha var; 

500 GUNDE ARTEMiS’iN BEREKETi TUM EFES SELCUK’U SARDI

Belediyemiz kent içerisinde kendi öz kaynaklarıyla kentin yaşam kalitesini yükseltiyor.

EFES SELCUK’TA TARIMSAL KALKINMAYI FiLiZLENDiRDiK

MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ 
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EFESLiM KART iLE 
EFES SELÇUK’TA YENi 
BiR DÖNEM BAŞLADI
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edilen ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın 
belirli bir limit 
dahilinde, ihtiyacı 
olan gıda ve temel 
tüketim maddele-
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“Dar Gelirliye Destek, Esnafa Can Suyu, Çevre Dostu, 
Eğitime Destek” sloganlarıyla hayata geçen Efeslim 
Kart Projesi ile ilçemizde yeni bir dönem başladı.

Her zaman önceliğimiz 
olan eğitim için önemli 
bir adım atan ve bu 
kapsamda taşımalı 
eğitim sistemini 
hayata geçiren Bele-
diyemiz, okullarına 
uzak; Efes Selçuk 
mücavir sınırlarında 
eğitim gören öğren-
cilerimize destek oldu.  
Okullarına daha huzurlu 
ve daha güvenli bir şekilde gidip 
gelen öğrencilerimiz için Belediyemiz;   

9 farklı noktadan 170 öğ-
rencimizin okullarına 

ulaşımını sağladı.
Geçen yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da 
okulların tüm 
tadilat eksikliklerini 
tamamlayan Bele-

diyemiz; merkezde 
ve bağlı mahallelerde 

bulunan 10 adet okulu-
muzun da iç ve dış mekan 

boylarını yaparak, öğrencilerimiz 
için sağlıklı bir ortam hazırladı.

Kadın Kent�
Efes Selçuk

Dayanışmadır B�z�
B�r Arada Tuttan

Halkın ve Esnafın 
Yanındayız

>>4’te

>>5’te

>>6’da

EĞİTİMDE 
ÖĞRENCİLERİMİZE
GÜVEN VERDİK
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CAN DOSTLARI iCiN HAREKETE GECTiK

HER ZAMAN DOGADAN YANAYIZ

Efes Selçuk Belediyesi can dostları için çalışıyor.  Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Rehabilitasyon 
Merkezi tamamen yenilenirken; Haybulans’ın hizmete girmesi hayvan sever dostlarımızı oldukça mutlu etti.

Efes Selçuk Belediyesi, Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel döneminde her zaman kentin doğasına yönelik tehditlerin karşısında durdu. 

Hayvan Rehabilitasyon Mer-
kezi’miz bugüne kadar 4 
bin canlıya çeşitli konularda 
veterinerlik hizmeti verdi. 
Ayrıca pandemi döneminde de 
sokak hayvanlarını unutmayan 
Belediyemiz; Korona virüs 
salgını nedeniyle vatandaşların 
evde kaldığı dönemde sokak 
hayvanları için yaklaşık 3 ton 
mama dağıtımı gerçekleşti. 

Can dostları için sokaklara su 
kapları da yerleştiren belediye-
miz; baharı getiren leyleklerin 
de yuvalarını tamir ederek 
huzurlu bir yaz dönemi geçir-
melerini sağladı. Belediyemiz 
ayrıca “Satın Alma Sahiplen” 
kampanyası başlatarak; 2019 
yılının Nisan ayından itibaren 
255 can dostunu yeni aileleri ile 
buluşturdu.

Küçük Menderes Nehri’nin 
kirliliğine dikkat çeken Baş-
kan Sengel, yetkilileri göreve 
çağırdı. Şirince’de mermer 
ocağı projesine dur demek için 
sivil toplum örgütlerini bir araya 
toplayan Efes Selçuk Belediyesi, 
Havutçulu Köyü’nün yanı sıra 
çevre köyleri ve Efes Selçuk’u 
da olumsuz etkileyecek Je-
otermal Kaynak Aranması 

Projesi’ne karşı da kamuoyu 
oluşturdu. 
Belediyemiz ayrıca Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 03 
Şubat 2020 tarihinde ilçemiz 
sınırları içerisinde doğal sit 
alanlarına ilişkin yaptığı statü 
ve sınır değişiklikleri kapsa-
mında Şehir Plancıları Odası 
tarafından açılan davanın da 
takipçisi oldu.
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YURUNMEZ YOLLARDA YURUMEYE BASLADIK

TERTEMiZ BiR
EFES SELCUK
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• Kent merkezinde İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi’nin desteğiyle 65 adet yolda 55 bin 
metrekare asfaltlama yaptık.

• Kent Merkezi ve bağlı mahallelerde İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk 
Belediyesi ekiplerince 55 bin metrekare 
beton parke, taş, yol ve kaldırım uygulaması 
gerçekleştirdik.

• Gediz Elektrik A.Ş. ile yaptığımız protokol 
sonucunda elektrik alt yapı çalışmalarından 
sonraki sokakların parke taş tamirlerini 
gerçekleştirdik.

• Bu kapsamda Belediyemiz tarafından 
Atatürk Mahallesi, 14 Mayıs Mahallesi ve 
İsabey Mahallesi’nde toplam 6 bin metreka-
re parke taş tamiri yapıldı. 

• İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 
desteğiyle toplam 80 bin metrekare üretim 
yolu sathi kaplama yapılmıştır.

• Efes Selçuk Belediyesi olarak 14.500 met-
rekare yol çalışması gerçekleştirdik. 

 İmtiyaz Sahibi: Selçuk Belediyesi adına Filiz CERİTOĞLU SENGEL Belediye Başkanı  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Mukadder YAMAN Yönetim Yeri: Selçuk Belediye Binası Selçuk/İZMİR Tel: 0.232.892 69 25 Faks: 0.232.892 82 84
Baskı:Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş. Metal İşleri Sanayi Sitesi 2. Cd. No: 93 Kısıkköy-Menderes/İZMİR  Yıl: 10 Sayı: 106 Basım Tarihi: 26 Ekim 2020

Efes 
Selçuk Beledi-

yesi temizlik çalışmaları 
kent genelinde devam ediyor.  

Temizlik İşleri ekipleri belirle-
nen takvim doğrultusunda merkez 
mahallelerde çöplerin toplanması, 

çöp konteynerlerinin temizlenmesi, 
sokakların yıkanması ve süpürülme-

si, gereksiz otların biçilmesi gibi 
birçok çalışmayla tertemiz bir 

Efes Selçuk için çalışmaya 
devam ediyorlar.

Belediyemiz tarafından kent içerisinde 
yer alan camilerin temizlik ve bakımı-
na her zaman ayrı bir önem gösterildi. 
Bakıma ihtiyacı olan 4 adet camimi-

zin tadilatları yapıldı. Kent merkezi 
ve mahallelerde tüm cami halılarının 
dezenfeksiyonu ve halı yıkaması yine 
belediyemiz ekiplerince yapılmıştır.

CAMiLERiMiZiN
BAKIMINI YAPIYORUZ
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KADIN KENTi 
EFES SELCUK 
Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel, göreve geldiği 
günden bu yana kadınları ve çocukları esas alan birçok pro-
jeye imza atarak; sosyal belediyecilikte farkını ortaya koydu.
Kadın Kenti Efes Selçuk’ta kadınların hayatını kolay-
laştırmak adına sokaklarımız aydınlatıldı, merkez ve 
tüm mahallelere salça makinaları gönderildi. Kadınla-

rın üretime katılması, evde yaptıkları gıda ürünleriyle 
gelir elde etmesi amacıyla kadınların katılımıyla Efes 
Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi  kuruldu.
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EFES SELCUK
PARKLARLA GUZELLESiYOR
Kent görünümü kadar, kentte yaşayan 
vatandaşlarımızın sosyal hayatı açısın-
dan da önem taşıyan park çalışmaları 
kapsamında Belediyemiz tarafından 
ilçemizin arka sokaklarında bulunan 

Bademlik Mevki ve Barış Caddesi’nde 
yapılan çocuk parkları yapıldı. Kentin 
sembol mekanlarından biri olan Ah-
met Ferahlı Parkı da yeni görünümüne 
kavuştu.

KULTUR, SANAT VE SPOR YENiDEN FiLiZLENDi
Efes Selçuk festivallerin ve önemli 
spor organizasyonların kenti oldu. 
Kentin kültürel, sanatsal dokusunun 
yanı sıra zenginliklerine de dikkat 
çeken festivaller, pandemi sürecine 
kadar kentte devam etti.  Barutçu Yö-
rük Şenliği, Belevi’de düzenlenen Şen 
Şeftali Şenliği, Gökçealan’da düzen-
lenen Şerefi ne Salkım Hanım Şenliği 
ile Efes Selçuk’un tarımsal ve kültürel 
zenginliğine dikkat çekilirken; kentin 
en önemli festivali EFEST markası ile 
yeni bir kimlik kazandı. Ayrıca Efes 
Selçuk Pamucak Sahili  11 km uzun-
luğundaki eşsiz kumsalı ile Gezgin 
Fest gibi kentin tanıtımına büyük katkı 
sunan bir gençlik organizasyonuna ev 
sahipliği yaptı.
Eylül ayında Avrupa Plaj Voleybolu 
Şampiyonası  U-18 ve U-22 Etapları’na 
ev sahipliği yapan Efes Selçuk Pamu-
cak Sahili, düzenlenen bu organizas-
yon ile plaj voleybolunun adresi olma 
yolunda ilk sınavını başarı ile tamam-
ladı. 
Sporu destekleyen Efes Selçuk Bele-
diyesi, kentte faaliyet gösteren spor 
kulüplerine ve okullara spor malzemesi 
ve ekipman desteği verdi. 
Kültürel, sanatsal ve spor etkinlikle-
rinin yanı sıra Efes Selçuk Belediyesi 
düzenlenen her etkinliğe bisiklet turla-
rının dahil edilmesi ve Avrupa Hare-
ketlilik Haftası içerisinde düzenlenen 
etkinliklerle bisiklet kenti olma yolun-
da hızla ilerlemeye devam ediyor.



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 05

Dayanısmadır bizi bir arada tutan

YENi NESiL BELEDiYECiLiK
UYGULAMALARI iLE HIZLI VE KOLAY COZUMLER 
Efes Selçuk Belediyesi yeni nesil 
belediyecilik anlayışı ile vatan-
daşların belediyeye ulaşmasını 
kolaylaştırıyor. Vatandaşların 
7/24 ulaşabileceği SELBİM, 
0533 814 33 37 numaralı What-
sAPP Hattı ile Eylül 2019 ile 
Eylül 2020 tarihleri arasında va-
tandaşlardan gelen 6732 talebin 
6491 tanesini sonuçlandırarak 
%96.4 oranında başarı sağladı. 
Vatandaşlarımızın günün her 
saatinde kent ve belediye hiz-
metleri ile ilgili istek, öneri ve 
şikayetlerini iletebilecekleri 
SELBİM’in yanı sıra Efes Selçuk 
Belediyesi kentin ve ülkenin 
önemli sorunlarından biri olan 
işsizliğe çözüm sunabilmek 
adına iş arayanlar ile personel 
arayanları www.efeskariyer.com 
sitesinde buluşturuyor.

Efes Selçuk’ta çocukların da bir “cafesi” var 
artık. Çocuk Cafe, özellikle anneleri günlük 
işlerini yaparken, kendilerine zaman ayırırken 
çocuklarını güvenle emanet edecekleri bir yer 
bulmaları amacıyla hayata geçti. Çocuk Cafe’de 
çocuklar eğitmenler eşliğinde güvenle oynayıp, 
arkadaşlarıyla eğlenebiliyorlar.

İlçemizde tarım işçisi kadınlarımızın iş gücüne 
katılımı kolaylaştırmak amacıyla Deppo Efes 
içerisinde Masal Evi açtık. Belediye Başkanımız 
Filiz Ceritoğlu Sengel’in “5 Hedef 50 Projesi” 
kapsamında kadınlara yönelik projelerinden 
biri olan Masal Evi ile tarlada, bahçede çalışan 
kadınlarımız çocuklarını güvenle Masal Evi’ne 
emanet edebiliyor.

Efes Selçuk’ta engelleri kaldırmak adına ilk kez 
engelli ve engelsiz çocuklarımızın birlikte oyna-
yabileceği bir park yaptık. 

Kentteki engelli vatandaşlarımızın yaşam 
kalitesini arttırmak, daha iyi hizmet almalarını 
ve hakları konusunda bilgilendirilerek, sorun-
larına çözüm bulabilmelerini, sosyalleşmelerini 
sağlamak amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezini 
kurduk.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından İsabey Ma-
hallesi’nde bulunan sosyal konutlarda yaşayan 
vatandaşlarımızın hayat standartlarını iyileştir-
mek ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını 
sağlamak amacıyla 20 yıl sonra ilk kez tadilat ve 
yenileme çalışmalarını başlattık. 

• Efes Selçuk’taki taziye evlerinde  ve 
çeşitli sosyal etkinliklerde kullanmak 
amacıyla ikram aracımızı 2020’de 
hizmete sunduk.

• Mezarlıklara arife günlerinde ücret-
siz ring ve çiçek dağıtımı gerçekleşti-
riyoruz.

• Öğrencilerimize kentimizin farklı 
noktalarında çorba ikram ettik.

• Vatani görevini yapacak olan genç-
lerimize detsek olmak adına asker 
çantası veriyoruz.

• Sosyal Belediyecilik adına devrim 
niteliğinde bir karara imza attık. Yeni 
evlenecek çiftlerimiz için düğün salo-
numuzu 1 TL ücretle kiraya veriyoruz.

• 2020 yılı Ramazan Bayramı’nda “Bir 
Çocuk da Sen Güldür” kampanyası ile 
duyarlı vatandaşlarımızın desteği ile 
341 çocuğumuzun yüzünün gülmesine 
vesile olduk. 

• Efes Selçuk’ta ikamet eden ve üni-
versiteyi kazanan 173 gencimize Efes 
Selçuk Belediyesi olarak ilk harçlıkla-
rını verdik. 

• Ekim 2019- Mart 2020 tarihleri 
arasında tüm mahallelerimizi kapsa-
yan 9 farklı noktadan 170 öğrencimize 
taşımalı eğitim hizmeti sunduk. Sınava 
girecek öğrencilerimizi sınav yerlerine 
ulaştırdık.
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ÇOCUK CAFE AÇILDI

MASAL EVİ’MİZİ AÇTIK

ENGELSİZ GEZİ PARKIMIZI AÇTIK

EFES ENGELSİZ YAŞAM 
MERKEZİ’Nİ HAYATA GEÇİRDİK 

SOSYAL KONUTLARDA YENİ BİR 
DÖNEM BAŞLATTIK

1
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PANDEMi DÖNEMiNDE HALKIN VE ESNAFIN YANINDAYIZ
Pandeminin başladığı ilk günden itibaren toplum sağlığı adına çalışmalara başlayan Belediyemizde; ilk olarak koronavirüs ile daha etkin bir 
şekilde mücadele edilmesi amacıyla Çözüm Masası kuruldu. Alınan tüm kararlar ortak akılla hareket edilerek, Çözüm Masası’nda değerlendirildi.
“Halk İçin Halkla Birlikte” sloganı ile 
Efes Selçuk Halk Pazarını açtık. Pan-
demi sürecinde vatandaşları-
mızın sağlıklı gıda ürün-
lerine uygun fi yatla 
ulaşabilmesi için 
Efes Selçuk Halk 
Pazarı toplamda 
on kere kuruldu. 
Efes Selçuk Halk 
Pazarı’da 155 ton 
meyve ve sebze 
uygun fi yatla halk-
la buluşturuldu. 
Hafta sonunda uy-
gulanan sokağa çıkma 
kısıtlamaları sebebiyle 
Cumartesi günü kurulan Efes 
Selçuk pazarı üreticilerinin mağdur 
olmaması için ürünleri ücretsiz olarak 
Deppo Efes Soğuk Hava Deposu’nda 
muhafaza edildi. Efes Selçuk pazarı 
Pazartesi günleri yerel üreticilerle 
açıldı. 

Pandemi  koşulları altında başlayan eğitim – 
öğretim yılı sebebiyle İzmir Büyükşehir Bele-
diyemiz ve Efes Selçuk Belediyemizin ortak 
çalışmasıyla tüm eğitim kurumlarında 62 kez 
dezenfeksiyon işlemi uygulandı.  Ayrıca yüz 
yüze eğitime başlayan tüm öğrencilerimize Be-
lediyemiz tarafından maske, sıvı sabun ve ıslak 
mendilden oluşan sağlık kitleri dağıtıldı. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk 
Belediyesi ekipleri ile camii, devlet kurumu, 
banka, sağlık ocağı, hastane, terminal, parklar 

ve toplu taşıma araçlarında 11 bin 304 nokta 
dezenfekte edildi.  Pandemi sürecinde açılan tüm 
işletmelerde ilk kez dezenfeksiyon işlemi uygula-
narak; esnafa siperlik ve maske dağıtıldı. Kay-
makamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Destek 
Grubu’na 2 araç ve personelle destek verildi. 

Sokak, cadde, meydan ve parklar düzenli olarak 
dezenfekte edildi. İlçe Merkezi’nde 5 ayrı nok-
taya, Efes Ören Yeri ve Meryem Ana Evi’nde 
belirli noktalara el dezenfeksiyonu üniteleri 

kuruldu. Kent genelinde 200 bin maske dağıtımı 
gerçekleştirildi. İlçe genelinde 15 bin adet koro-
navirüse ilişkin bilgilendirme broşürü dağıtıldı. 
Efes Selçuk Belediyesi bünyesinde kurulan Acil 
Destek Ekibi ile sokağa çıkma kısıtlaması bulu-
nan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı. 
Efes Selçuk Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile 
ortak çalışarak hayırseverlerden temin edilen 
erzak paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
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Efes Selçuk Belediyesi pandemi döneminde 
süreçten en çok etkilenen kesim olan esnafın 
yanındaydı. Koronavirüs ile mücadele döne-
minde belediye mülkiyetinde bulunup, faaliyet-
lerine izin verilmeyen iş yerlerinin 2 aylık kira 
ve katı atık ödemeleri iptal edildi. Faaliyetleri 
kısıtlanan iş yerlerinde ise Efes Selçuk Beledi-
yesinin alacakları üç ay süreyle iptal edildi.

PANDEMİDE
ESNAFA DESTEK 

EFES SELCUK
TANITIMI VE TURiZME KATKI
Belediyemiz; kentin turizm potansiyeline 
katkı sunmak adına tabela devrimi, Efes 
Alt Kapı Çarşısı’nın yenilenmesi gibi 
çalışmaların yanı sıra fuar, konferans ve 
organizasyonlarda ilçemizi temsil etti. 
Tabela devrimi ile kent merkezinde ve 
tarihi bölgelerde yer alan yön belirleyen 
tabelalar yenilendi. Yenilenen görünümü 
ile yerli ve yabancı turistlerin yön bulma-
sını kolaylaştırdık. 
Kuruluşu 1960’lı yıllara dayanan Efes Alt 
Kapı’daki çarşı da yepyeni bir görünüme 
kavuştu. Çarşı içerisinde taş döşemesi ve 
gölgelikler yenilendi. Elektrik hatları yer 
altına alındı. Otopark alanında yapılan 
düzenlemelerin yanı sıra yerleştirilen 

banklar ve çöp kovalarıyla 
da Efes Alt Kapı esna-
fımız modern ve 
temiz bir 
çarşıya 
kavuşmuş 
oldu.
Ayrıca 
Bele-
diyemiz 
tarafından tarihsel 
ve kültürel mirasa sahip 
çıkmak adına su kemer-
leri aydınlatıldı, Artemis 
Heykeli ise eski yerini 
aldı.

PANDEMi DöNEMiNDE
EĞiTiME DESTEK OLDUK
Efes Selçuk Belediyesi 
özellikle pandemi dö-
neminde eğitime destek 
veren önemli projelere 
imza attı. Uzaktan Eğiti-
me erişim olanağı kısıtlı 
olan öğrencilerimiz için 
“Çocuklarımızın gelece-
ğini birlikte fi lizlendiri-
yoruz” sloganı ile tablet 
bağış kampanyası başlatan 
Belediyemizin bu çağrısı-
na kısa sürede Türkiye’nin 
farklı illerinde yaşayan 
duyarlı vatandaşlardan 
büyük destek geldi.
Türkiye’de bir ilk olan 
“Eğitimhane” Projesi ile 

ataması yapılmayan öğret-
menlerimiz 8. ve 12. Sınıf 
öğrencilerine özel ders 
verecek. Sınavlara hazırla-
nan öğrencilerimizin ders 
eksiklerinin kalmamasını 
sağlayarak eğitimde fırsat 
eşitliğinin sağlanması-
nı, ataması yapılmayan 
öğretmenlerimize mesleki 
deneyim kazanma şansı ve 
katkı sunulması amacıyla 
hayata geçecek bu proje 
kapsamında Sosyal Yar-
dım Yönetmeliği’ne uygun 
şartları taşıyan öğrenciler 
özel ders olanağından üc-
retsiz yararlanabilecekler.

banklar ve çöp kovalarıyla 
da Efes Alt Kapı esna-
fımız modern ve 

tarafından tarihsel 
ve kültürel mirasa sahip 
çıkmak adına su kemer-
leri aydınlatıldı, Artemis 
Heykeli ise eski yerini 
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KOY AKADEMiLERi’Ni KURDUK

AVRUPA’YA UZANAN BASARI OYKUSU 
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Kent merkezindeki olanaklardan yoksun 
kalan 5 köyde yaklaşık 150 çocuk öğretim 
ve üretimi birleştiren bir çizgide müzik, 
tiyatro, yabancı dil, el sanatları, spor 
gibi çeşitli atölye çalışmalarına  ücret-
siz olarak katıldı.  Köy Akademileri’nin 
çocukları yakın zamanda tamamlanacak 
olan Toprak Okulu Projesi ile de toprakla 
tanışarak, üretimin ve emeğin değerini 
kavramış olacaklar.

Avrupa Konseyi’nin 
1955 yılından bu yana 
verdiği dört basamak-
lı Avrupa Diplomasi 
Ödülü’nün ilk aşaması 
olan Avrupa Diploma-
sı’nı kazanarak ülkemi-
zi yurt dışında gururla 
temsil etti.  Benimsedi-
ği belediyecilik modeli 
ile hayata geçirdiği 
başarılı hizmet ve uy-
gulamalarla Efes Selçuk 
Belediyesi; Turizm, 
Yerel Kalkınma, Çevre 
ve Gençlik üzerine 
yürüttüğü ortak proje-
ler, katılımcı demokrasi 
anlayışı, yabancı kardeş 
şehirlerle kurduğu aktif 
diyaloglar ve yürüttüğü 
ortak projeler, sosyal, 
kültürel ve sportif alan-
larda örnek gösterilen 
uygulamalar ile çocuk, 
kadın, genç ve engellile-
re yönelik hizmetlerin-
den dolayı Avrupa’nın 
önde gelen şehirlerinin 
kazandığı 12 ödülden 
ikisini İzmir’e getiren 
belediyelerden biri oldu.    

Efes Selçuk Belediyesi kentin köylerinde yaşayan çocuklar için Köy Akademileri Projesi’ni hayata geçirdi.

Efes Selçuk Belediyesi Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin kentlerinin kazandığı Avrupa Diplomasi Ödülü’nü kazandı
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