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Efes Kariyer sitesinin tanıtım toplan-
tısı kentte faaliyet gösteren meslek 
odaları,  muhtarlar ve meclis üyele-
rinin katılımıyla gerçekleşti.  Efes 
Selçuk Belediyesi’nin  kentteki işsizlik 
sorununa çözüm sunmak amacı 
ile hayata geçirdiği yeni 
nesil belediyeci-
lik uygula-
ması “efes 
kariyer”  Efes 
Selçuk’ta iş 
arayanlarla 
personel ara-
yanları bir araya 
getirecek.

İyi dileklerle başlayan 2020 
yılına damgasını vuran olay 
pandemi oldu. Pandemi tüm 
Türkiyede olduğu gibi Efes 
Selçuk’ta da bir çok şeyi 
değiştirse de Efes Selçuk 
Belediyesi kenti ilgilendiren 
her konuda çalışmlarını sür-
dürdü.Efes Selçuk’ta 2020’de 
tarımsal kalkınma hamlesi 
başladı.  Efes Selçuk Efeslim 
Kart ile tanıştı. Yollar yapıl-
dı, sokaklar yenilendi. Sosyal 
yardımlaşma toplumsal daya-
nışma ile birleşerek; bayram-
da çocuklarımızın yüzünü 
güldürdü, uzaktan eğitimi 
yakınlaştırdı.  Efes Selçuk’un 
atalık tohumları tüm Türkiye 
ile paylaşıldı. Efes Selçuk 
Halk Pazarı, Efes Tarlası 
Bakkalı açıldı. Ve daha bir 
sürü şey… Efes Selçuk 2020 
yılını dayanışma, üretim ve 
yeniliklerle geride bıraktı.

Efes Selçuk’un bereketli 
topraklarında ilk buğday 
ekimi yapıldı. Efes 
Selçuk Belediyesi’ne ait 
Pranga Mevkii’ndeki 
arazide yüzde 100 yerli 
tohumlarla gerçekleşen 
buğday ekimi ile yerli 
ürün elde edilecek. 
Efes Selçuk Belediye 
Başkan Yardımcıları 
ve belediye çalışanları 
Belevi Pranga Mev-
kii’nde bulunan bele-
diye arazisinde buğday 
ektiler. Daha önce Efes 
Tarlası Kent Bostanı’nda 
gerçekleşen kara karpuz 
ekimi ve Efes Tarla-
sı’nda atalık tohumları 

elde etmek için yapılan 
ekimler ile Efes Selçuk 
Belediye Başkanı Filiz 
Ceritoğlu Sengel’in 
başlattığı tarım ham-
lesi büyümeye devam 
ediyor. 
Efes Sel-
çuk, Toprak 
Okulu Tohum 
Merkezi 
Tarım Müzesi 
Üretici Pazarı 
Efes Tarla-
sı Bakkalı 
projesinin bir 
parçası olan 
Efes Tarlası 
ile atalık 
tohumlarını 

ve ürünlerini çoğaltıyor. 
Pranga Mevkii’nde ger-
çekleşen buğday ekimi 
ile 15 dekarlık araziden 
dekar başına 600 ile 650 
kilo arasında verim alın-

ması hedefl eniyor. Efes 
Selçuk Belediyesi’ne 
ait arazide buğdayın 
yanı sıra arpa ve silaj da 
ekilecek. Efes Tarlası 
adı altında markası alı-

nan proje ile çiftçilerin 
doğru tarım uygulama-
ları ve yerli tohumlarla 
üretim yapma konusun-
da bilinçlendirilmeleri 
amaçlanıyor.

ARTEMİS’İN BEREKETİ EFES SELÇUK’A BUĞDAY GETİRİYOR

Efes Selçuk Belediyesi pandemi ile başlayan süreçte sorunların üzerinden dayanışma 
ile gelirken kent içinde taktir edilen, kent dışında örnek gösterilen belediye oldu.
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Efes Selçuk Belediyesi ile 
Belediye – İş Sendikası İzmir 
Çevre Belediyeler Şubesi 
arasında toplu iş sözleşme-
si imzalandı. İmzalanan 
sözleşmeye göre KHK ile 
belediye şirketi çalışanı olan 
personelin maaşına ortalama 
ikramiyelerle birlikte %50 ye 
yakın zam yapıldı.
 Toplu İş Sözleşmesi İmza-
lama Töreni’nde kurum çalı-
şanlarına “yol arkadaşlarım” 
diyerek seslenen Efes Selçuk 
Belediye Başkanı Filiz Ceri-
toğlu Sengel; “Biz emek ne 
kadar kıymetli bilenleriz, alın 
teri ile nasıl para kazanılır 
bilenleriz. Biz ücret eşitsiz-
liği varken çalışanlarımızın 

bu kurum için çaba sarf 
ettiğini bilenleriz. Bu yüzden 
emekçinin maaşı üzerinden 
umut tacirliği yapmadım, 
her zaman şeffaf davrandım” 
dedi. 
Başkan Sengel Toplu İş Söz-
leşmesi İmzalama Töreni’nde 
belediye personeline promos-
yon müjdesi de verdi. Başkan 
Sengel; “Yıllardır belediye 
şirketi personeli için uygula-
namayacağı söylenen banka 
promosyonu için gerekli araş-
tırmaları yaptık, bankalarla 
görüştük. Belediye Şirketi’n-
de çalışan personelimizin 
de promosyondan yararla-
nabilmesi için ihale sürecini 
başlatacağız” dedi.

EFES SELCUK BELEDiYESi’NDE 
TiS VE PROMOSYON SEViNCi 

2020’de Efes Selçuk adına 
önemli bir kayıp yaşadık. 
Kentimizin yaşayan hafı-
zası, Uluslararası Selçuk 
Efes Festivalleri’nin mimarı 
Avukat Sümer Büyüktosun 
12 Ekim 2020 günü aramız-

dan ayrıldı. 7’den 70’e  Efes 
Selçuk’luların yakından ta-
nıyıp çok sevdiği, bir kentin 
hafızasını oluşturan, geride 
hoş anılar bırakan Değerli 
Sümer Büyüktosun’u çok 
özleyeceğiz.

SENİ UNUTMAYACAĞIZ
SÜMER AMCA

sorununa çözüm sunmak amacı 
ile hayata geçirdiği yeni 
nesil belediyeci-
lik uygula-
ması “efes 
kariyer”  Efes 
Selçuk’ta iş 
arayanlarla 
personel ara-
yanları bir araya 
getirecek.

360° Efes Selçuk 
�le Tur�zmde 

Yen� B�r Dönem 
Başlıyor 

Efes Selçuk Belediyesi yerel yönetim 
olarak Türkiye’de bir ilke imza attı. 
Efes Selçuk Belediyesi, 360° Efes 
Selçuk Sanal Tur uygulaması ile kentin 
turizm değerlerini, tarihi ve kültürel 
zenginliklerini değişen turizm ve 
teknoloji anlayışı ile birleştirerek tüm 
dünyaya sunuyor. 360° Efes Selçuk 
ile turizm ve kent tanıtımında yeni 
bir dönem başlıyor.  Efes Antik Kenti, 
Meryem Ana Evi, Şirince gibi Efes 
Selçuk’un önemli turizm destinasyon-
larını seyahat planlaması yapanların, 
turizm paydaşlarının keşfi ne sunma-
nın uygulamaya Efes Selçuk’ta turizm 
başta olmak her türlü ticari işletme de 
dahil olacak. 360° Efes Selçuk Sanal 
Tur uygulamasına Efes Selçuk Beledi-
yesi kurumsal internet sitesi üzerinden 
ulaşılabiliyor. 

Bereketl�
Üretken B�r Yıl

Karanlıklar
Korkar
Kadınlardan

>>6’da

>>2’de
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KARANLIKLAR KORKAR KADINLARDAN 

KADINLAR SPOR YAPTI ,
ÇOCUKLAR SEVGİ BİRİKTİRDİ 

Kadın kenti Efes Selçuk’ta parklar, sokaklar, caddeler artık daha aydınlık ve daha güvenli. Kadınlarımız da artık daha özgür.
Efes Selçuk’un 
kadın kenti olma-
sı sebebiyle kent 
yaşamının her 
alanında kadınların 
var olması adına 
çalışmalar devam 
ediyor.  Kadınların 
ekonomik ve sosyal 
hayata dahil olması 
için yapılan çalış-
maların yanı sıra 
kent sokakları da 
aydınlatıldı. Efes 
Selçuk Belediyesi 
“Karanlıklar Kor-
kar Kadınlardan” 
sloganı ile Dutlu 
Yol, Çamlı Park ve 
Efes Engelli Yaşam 
Merkezi çevresinde 
kadınların sıklıkla 
kullandığı alanlarda 
aydınlatma çalışma-
larını tamamladı.

Efes Selçuk Belediyesi kadınlar ve çocuklar 
için verimli aktiviteler düzenledi. Tören 
Alanı’nda kış dönemi öncesinde kadınlar 
sabah sporu yaptı. Kentin gözde mekânla-
rından Carpouza Cafe bahçesinde düzenle-
nen kumbara ile çocuklar okudukları kitap-
ları,  kullanmadığı oyuncakları  yaşıtlarıyla 
paylaşma olanağına sahip oldu.  Efes Selçuk 
Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel 

göreve geldiği günden bu yana kadınlar ve 
çocukların hayatına dokunan projelere imza 
atmaya devam ediyor.

2

EFES SELCUK’UN DUVARLARI
KADINLARLA RENKLENDi
2020 yılında Efes Selçuk’un duvarları renklen-
di. Kent görünümüne estetik ve anlam katmak 
adına Argenta Caddesi’nde yapılan “Kadın 

Güzelleştirir” temalı duvar resimleri ile kadın-
ların var oluşu ve renkli dünyasını duvarlara 
yansıtıldı.

EFES SELCUK’TAN iSTANBUL 
SÖZLESMESi’NE DESTEK

Kadına yönelik şiddete karşı en 
kapsayıcı metin olan İstanbul Sözleş-
mesi’ne Efes Selçuk ve Efes Selçuk 
Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu 
Sengel her zaman destek verdi.  Tüm 
Türkiye’den “İstanbul Sözleşmesi Ya-
şatır”  seslerinin yükseldiği dönemde 
ilk olarak Selçuk Efes Kent Konseyi 
İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanma-
sının gerekliliğine ilişkin İstasyon 
Meydanı’nda bir basın açıklaması 
yaptı.  Efes Selçuk Belediye Hizmet 
Binası’na “İstanbul Sözleşmesi Yaşa-
tır” yazılı bir pankart asıldı. 
10 Ağustos 2020 tarihli Efes Selçuk 
Belediye Meclis Toplantısı’nda Efes 
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceri-

toğlu Sengel, CHP Belediye Meclis 
Üyesi Metin Erkan “İstanbul Sözleş-
mesi Yaşatır.- Vazgeçmiyoruz” yazan 
maskelerle katıldılar.
Başkan Sengel ayrıca CHP İzmir 
Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP 
Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş 
ve CHP İzmir İl Yönetim Kurulu 
Üyeleri, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü 
üyeleri ile birlikte Efes Selçuk sokak-
larında İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin 
kitapçığın dağıtımını gerçekleştirdi. 
Başkan Sengel, Milletvekili Kılıç, 
CHP İzmir İl Örgütü Üyeleri ayrıca 
kent esnafının dükkânlarının camına 
“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazan 
etiketler yapıştırdılar.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ
3

Ülkemizi olduğu gibi tüm dünyayı da et-
kisi altına alan bu salgına karşı ilk günden 
itibaren kolları sıvadık. Büyük bir krize 
karşı hemen Çözüm Masası kurduk. Etkisi 
halen devam eden pandemi koşullarında 
alınan tüm kararlar ortak akılla hareket 
edilerek, Çözüm Masası’nda değerlendi-
rildi. 

Halkımızın daha sağlıklı ve güvenli 
bir şekilde alışveriş yapabilmesi için 

“Halk İçin Halkla Birlikte” dedik, Efes 
Selçuk Halk Pazarı’nı kurduk. 155 ton 
meyve ve sebzeyi uygun fi yata halkımızla 
buluşturduk.

Okullar başta olmak üzere kamu ku-
rumları, toplu ulaşım araçları, hastane, 

sağlık ocağı, cami ve parkların aralarında 
bulunduğu bir çok yerde İzmir Büyükşehir 
Belediyesi desteği ile 32 bin 976 kez dezen-
feksiyon işlemi uygulandı.
 

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla bir-
likte öğrencilerimize maske, sıvı sabun 

ve ıslak mendilden oluşan hijyen kitleri 
dağıttık. 

Esnafımız bu süreçten en çok etkile-
nen kesimdi. Pandemide faaliyetlerine 

izin verilmeyen iş yerlerinin 2 aylık kira 
ve katı atık bedelleri iptal edildi. Faaliyet-
leri kısıtlanan iş yerlerinde iş yerlerinden 
belediye olarak alacaklarımız 3 ay süreyle 
ertelendi. 

Yine esnafımıza destek olmak adına 
pandemi döneminde açılan işletmeler 

dezenfekte edilerek; ilçe merkezinde 5 ayrı 
noktaya, Efes Ören Yeri ve Meryem Ana 
Evi’nde belirli noktalara el dezenfektan 
üniteleri konuldu. Kent genelinde 200 bin 
maske dağıtımı gerçekleşti. 

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşı-

lanması için ekiplerimiz iş başındaydı. 

Kaymakamlığımızın bünyesinde 
oluşturulan Vefa Destek Grubu’na 2 

araç ve personelle destek verildi. 

Pandemi döneminde tekrar faaliyetle-
rine başlayan konaklama ve yeme içme 

işletmelerinde İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi koordinasyonu ile yürütülen Turuncu 
Çember uygulaması ile Efes Selçuk’ta top-
lum sağlığı ve tüketici güvenini hedefl edik. 
Bu kapsamda belediye işletmelerimiz başta 
olmak üzere kentimizde birçok işletme 
Turuncu Çember sertifi kasına sahip oldu.

 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: 107 Basım Tarihi: 24 Aralık 2020

Efes Selçuk’ta 2020 yılı dayanışma 
ile geçti. Efes Selçuk’ta aslında birçok 
işi aslında vatandaşlarımızla birlikte 
yapıyoruz. Bunun en güzel örnek-
lerden biri de can dostlarımız için 
yaptıklarımız. Geçici Hayvan Bakı-
mevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizi 
biz belediye olarak baştan aşağıya 
yeniledik.  Sonrasında can dostları-
mıza hep birlikte sahip çıktık.  “Satın 
alma sahiplen” çağrımıza kulak veren 
vatandaşlarımız 127 can dostumuzu 
sahiplendi. Onlar yeni yuvalarına 
kavuşurken, hayvanseverler de yeni 
bir aile bireyi kazanmanın heyecanını 
yaşıyorlar. 
Can dostlarımız için vatandaşlarımızla 
en çok pandemi döneminde el ele ver-
dik. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu 
dönemlerde belediye personelimiz 
duyarlı vatandaşlarımız ile birlikte can 
dostlarımızı beslemeye devam ediyor. 
Kedi evlerimiz kent merkezi ve Efes 
Antik Kenti’nin belirli noktalarında 
can dostlarımızı bekliyor. Haybulans 
da hayvansever vatandaşlarımızın 
SELBİM üzerinden yaptığı başvuru-
larla can dostlarımıza hizmet vermeye 
devam ediyor.

Pandeminin yükünü en çok taşıyan sağlık çalışanları-
na Efes Selçuk Belediyesi her zaman destek oldu.  Ko-
ranavirüs ile mücadele döneminde Efes Selçuk Halk 
Pazarı’nda ve kent sokaklarında Memleketim, Çav 
Bella ve Güzel Günler Göreceğiz melodileri ile kent 
sokaklarını coşturan Efes Selçuk Belediye Bandosu 
sağlık çalışanlarından da tam not aldı. Devlet hastane-
si önünde Efes Selçuk Belediye Bandosu’nu karşılayan 
sağlıkçılar, bando takımının “Çav Bella” performansı-
na eşlik ettiler.
Sağlık çalışanlarına verilen destek yapılan duvar 
resimleriyle de kent sokaklarına taşındı. Trafolarda 
yapılan çalışmalarla sağlık çalışanlarının anlamlı 
mücadelesi çizgilerle birleşerek ölümsüzleşti. 

Sağlık çalışanlarının daha fazla fedakârlıkla çalıştığı 
bu dönemde Efes Selçuk Belediyesi kumanyalar, ko-
ruyucu kıyafetlerle de sağlık çalışanlarına destek oldu.

CAN DOSTLARIMIZA 
BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
BANDOYLA, RESİMLERLE DESTEK

2020 yılına damgasını vuran olay hiç şüphesiz tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını oldu.

Halkımızın daha sağlıklı ve güvenli 
bir şekilde alışveriş yapabilmesi için 

Okullar başta olmak üzere kamu ku-
rumları, toplu ulaşım araçları, hastane, 

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla bir-
likte öğrencilerimize maske, sıvı sabun 

Esnafımız bu süreçten en çok etkile-
nen kesimdi. Pandemide faaliyetlerine 

Yine esnafımıza destek olmak adına 
pandemi döneminde açılan işletmeler 

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşı-

Kaymakamlığımızın bünyesinde 
oluşturulan Vefa Destek Grubu’na 2 

Pandemi döneminde tekrar faaliyetle-
rine başlayan konaklama ve yeme içme 
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NASIL BASLADI NASIL BiTTi
4
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EFES SELÇUK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
TOPLUMSAL DAYANIŞMA iLE DAHA GÜÇLÜ 

BAYRAM SEVİNCİNİ, KURTULUŞ COŞKUSUNU
HER ŞEYE RAĞMEN YAŞADIK

EFES SELÇUK PAMUCAK 
SAHİLİ ÖNEMLİ 

ORGANİZASYONLARIN 
ADRESİ OLDU

Sosyal belediyecilik anlayı-
şımız “yardım etme” den çok 
daha ötesi. Bizim için sosyal 
belediyecilik çözüm odaklı. 
Ve biz bu çözümleri sunar-
ken, vatandaşlarımız da her 
zaman bizimle oldu. 

• 2020 yılı başlarken sosyal 
belediyecilik anlamında 
devrim niteliğinde bir karara 
imza atarak, yeni evlene-
cek çiftlerimiz için düğün 
salonumuzu 1 TL’ye kiraya 
vermeye başladık. 

• 2020 yılında belediye ola-
rak üzerimize düşen sosyal 
yardımların ötesinde işlere 
imza attık. Pandeminin ge-
tirdiği sosyal sorumluluklar 
kapsamında “Çocuklarımızın 
geleceğini birlikte filizlen-
diriyoruz” kampanyası ile 
uzaktan eğitimiz yakınlaş-
tırdık. Efes Selçuk, İzmir ve 
Türkiye’nin yanı sıra yurt 
dışından da duyarlı vatan-
daşlarımızın desteği ile 400 
tableti öğrencilerimizle 
buluşturduk. 

• Eski bayram geleneklerimi-
zi yaşatmak için “Bir çocuk 
da sen güldür” kampanyası 
ile duyarlı vatandaşlarımızın 
desteği ile 341 çocuğumuza, 
aslında bir çocuk olarak en 
temel hakları olan bayram-
lıklarını ulaştırdık.

• Üniversite ve lise öğren-
cilerine pandemiden önce 
her sabah sıcak çorba ikram 
ettik.

• İlçemizde eğitim gören, 
merkezden uzak noktalarda 
ikamet eden ve okullarına 
ulaşım için toplu taşıma aracı 
kullanan 206 öğrencimizin 
ailelerine ulaşım desteği sağ-
ladık.

• Eğitimhane projesi hayata 
geçti. 

• Askerlik her Türk gencinin 
hayatında en önemli evreler-
den biridir. Kınalı kuzula-
rımızı askere uğurlamadan 
önce onlara asker çantalarını 
ulaştırdık. 

• 290 asker ailemize maddi 
yardımda bulunduk.

• Efeslim Kart sosyal beledi-
yecilik anlayışımıza yeni bir 
soluk getirdi. Efeslim Kart 
ile geri dönüştürebilir atıklar 
evlerden toplanmaya devam 
ederken, 113 vatandaşımıza 
yemek dağıtımı, 281 vatanda-
şımıza alışveriş kartı desteği 
veriliyor. 

• Sadece pandemi döneminde 
1622 vatandaşımıza erzak 
kolisi, 4090 vatandaşımıza gi-
yim, 644 vatandaşımıza maddi 
yardım desteği sunuldu

• Evde Bakım Hizmetleri kap-
samında 63 vatandaşımızın 
kişisel bakımı, 17 vatandaşı-
mızın ev temizliği yapılıyor. 

• İsabey Mahallesi’nde bulu-
nan Sosyal Konutlarda tadilat 
çalışmalarımız sürüyor.

Koronavirüsün  günlük hayatı 
etkilediği bu yılda özel günleri 
pandemi kuralları çerçevesinde 
kutladık.  Ulusal egemenliği-
mizin 100. Yılında, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda bu coşkuyu 
vatandaşlarımızla paylaşmak 
istedik. Onlar da  evlerinin bal-
konlarını balonlarla, bayraklar-
la süslediler.  Bayram coşkusu 
23 Nisan’da balkonlardan 
Efes Selçuk sokaklarına taştı. 
Efes Selçuk Belediye Başkanı 
Filiz Ceritoğlu Sengel üstü 

açık araçla kent sokaklarında 
gezerek kentin her noktasında 
vatandaşların 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nı kutladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda  
bisiklet kenti  Efes Selçuk’ta 
kentliler zafere pedalladı.   Efes 
Selçuk’un 98. Kurtuluş yıldö-
nümü ise “Sonsuza Kadar Öz-
gürlük, Sonsuza Kadar Bağım-
sızlık” konvoyu ile kutlandı. 29 
Ekim’de Cumhuriyet coşkusu 
belediye bandosu ve meşaleler-
le kent sokaklarına taşındı.

Türkiye’nin en uzun sahil şe-
ridi olan Efes Selçuk Pamucak  
Sahili pandemi şartlarında 
Efes Selçuk’a katkı sağladı. 
Yaz aylarında Interrail Tür-
kiye tarafından düzenlenen 
kampa katılan gençler Efes 
Selçuk esnafının yüzünü gül-
dürdü. Efes Selçuk Pamucak 
Sahili,  Eylül ayında Avrupa 
Voleybol Konfederasyonu 

(CEV), Türkiye Voleybol Fe-
derasyonu (TVF), Beach- IT 
Beach Spor, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi organizatörlüğün-
de düzenlenen U18 ve U22 
Avrupa Plaj Voleybolu orga-
nizasyonlarına ev sahipliği 
yaptı. Efes Selçuk,  Pamucak 
Sahili’nde düzenlenen spor or-
ganizasyonları ve etkinliklerle 
tüm dünyaya adını duyuruyor.

5
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BAKKALIYLA, TARLASIYLA BEREKETLİ, ÜRETKEN BİR YIL 
Efes Selçuk, Toprak Okulu ile öğrenen, Efes Tarlası ile üreten, tohumlarını tüm  Türkiye ile 
paylaşan, Efes Tarlası Bakkalı ile kooperatifl ere, kadın üreticilere destek olan bir tarım kentidir. 
Pandemi toprağın, üretimin 
önemini tüm dünyaya hatır-
lattı. Efes Selçuk Belediye 
Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel 
ise pandemiden çok daha önce 
Efes Selçuk’ta başlayacak bir 
tarımsal hamleyi Efes Tarlası 
Toprak Okulu Tohum Merkezi 
Üretici Pazarı ve Tarım Müze-
si ile müjdelemişti.

Tarımsal kalkınmanın hızlan-
dığı Efes Selçuk’ta açılan Efes 
Tarlası Bakkalı kentli kadın-
ların evlerinde ürettikleri gıda 
ürünleri ve Türkiye’nin dört 
bir yanında üretilen kooperatif 
ürünlerini Ekim ayından bu 
yana tüketiciyle buluşturuyor. 
Efes Tarlası Bakkalı açıldığı 
günden bu yana kadın emeğini 
değerlendiren, küçük üreticiyi 
koruyan, kooperatifçiliği des-
tekleyen bir anlayışla hizmet 
veriyor.

Kadınların tarımsal üretime 
katkılarını arttırmak amacıyla 

yarım asır sonra İzmir Büyük 
Şehir Belediyesi’nin desteği 
ile canlanan manda yetiştiri-
ciliği meyvelerini manda sütü 
ve manda sütünden yapılmış 
çeşitli ürünlerle veriyor. Efes 
Selçuk’lu kadınların üretti-
ği manda sütü ürünleri Efes 
Tarlası Bakkalı’nda tüketici ile 
buluştu.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçi-
ler Günü’nde Selçuk Efes Ta-
rımsal Kalkınma Kooperatifi  
üyesi kadınlar ve kentin üreten 
kadınları bir araya geldi. 
Efes Tarlası Kent Bostanı’na 
kadınlarla birlikte ıspanak 
eken Başkan Sengel manda 
üreticisi kadınlara da yem ve 
silaj dağıttı.

“Tüm Türkiye Eksin” Projesi 
ise 81 ilden 3567 kişiye Efes 
Selçuk’un atalık tohumları 
gönderildi. Yerli tohumlardan 
üretilen 15 bin adet fi de Efes 
Selçuk’ta dağıtıldı
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Efes Tarlası’nın bereketi üretimle çoğal-
maya devam ediyor.  1970’li yıllarda ünü 
Efes Selçuk’un dışına yayılan, tadı da-
maklarda kalan kara karpuz yeniden Efes 
Tarlası’na ekilerek, ilk hasadı yapıldı. 
Pandemi ile birlikte tarımın, iyi tarım 
uygulamaları ile yetişen tarım ürünlerine 
tüm dünyada artan talep çerçevesinde 
Efes Selçuk, İzmir ve Ege Bölgesi içeri-
sinde yükselen tarım dinamiği ile dikkat 
çekiyor.  2020 yılında tüm dünyada top-
rağa ve üretime dönüş yaşanırken, Efes 
Selçuk bereketli toprakları ve Başkan 
Sengel’in “5 Hedef 50 Projesi” içerisin-
de yer alan tarımsal kalkınma hedefl eri 
doğrultusunda ilerliyor.

YILLAR SONRA
KARA KARPUZ

KULTUR SANAT 
DEVAM EDiYOR

DUTLU YOL  ARTIK
DAHA KEYiFLi 

Kültür sanat etkinliklerimize pandemi 
çerçevesinde devam ettik. Zafer Haftası 
etkinlikleri kapsamında Usta Tiyatrocu 
Levent Üzümcü’nün keyifl i sohbetini 
dinledik.  1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 
Piyanist Dengin Ceyhan’ın melodileri ile 
barış güvercinleri uçurduk. 

Köy Akademilerimiz yaz aylarında ço-
cuklarımızın pandemi kurallarına uygun 
olarak açık havada etkinliklerine devam 
etti. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve 
Sosyal Etkinlik Merkezi kurslarımız ise 
online olarak devam ediyor.

Efes Sel-
çuk’luların 
dinlenmek, 
bisiklet sür-
mek, yürüyüş 
yapmak, fo-
toğraf çekmek  
için sıklıkla 
tercih ettiği 
Dutlu Yol’a 
spor aletleri 
yerleştirdik.

BiSiKLET TAMiR
iSTASYONLARI

EFES SELÇUK’TA 

EuroVelo Bisiklet Rotası’nda yer alan Efes Selçuk’a 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 adet 
bisiklet tamir istasyonu kuruldu. Bisiklet tutkunla-
rı bundan böyle bisikletlerini Zeytinköy Mahallesi 
ve Dutlu Yol’da bulunan bisiklet istasyonlarında 
kolayca tamir ve bakım yapabilecekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin otomobil bağım-
lılığını ve karbon salınımını azaltmaya yönelik 
başlattığı çalışmalar kapsamında uygulamaya 
konulan İzmir Ulaşım Ana Planı ile Bisiklet-Yaya 
Eylem Planı kararları; İzmir’de olduğu gibi Efes 
Selçuk’ta da hayata geçiyor.  Bisiklet tutkunlarını 
son derece sevindirecek olan bu çalışmayla; bisik-
let kullanımının kent ulaşımı içerisinde daha fazla 
yer alması hedefl eniyor. 

Avrupa Bisiklet Federasyonu’na ait EuroVelo 
projesine dahil olan 500 km’lik   Efes – Berga-
ma Güzergâhında yer alan Efes Selçuk’ta, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan bisiklet 
tamir istasyonları ile Efes Selçuk’lu bisiklet 
kullanıcıları için büyük kolaylık sağlanacak. Efes 
Selçuk’un da dahil olduğu EuroVelo Bisiklet Ro-
tası’nda kent içi ulaşımda bisiklet kullanıcılarının 
konfor ve güvenliğini sağlamak üzere mevcut ve 
planlanan bisiklet yolları üzerinde yer alan sinya-
lize kavşaklara bisikletlilerin yeşil ışığı beklerken 
kullanabileceği 400 adet el-ayak destek ünitesi 
yerleştirilecek.
Hayata geçecek olan bu uygulama kentteki bisik-
let tutkunlarını oldukça mutlu etti.
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HALK HALKA DESTEK, HALKA HALKA DESTEK
Takvim yaprakları 30 Ekim’i gösterirken Güzel İzmir tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. Biz de  yaraları sarmak için tüm gücümüzle çalıştık.
• Koronavirüs salgını ile birlikte 
başlayan sokağa çıkma 
kısıtlamaları ile bera-
ber kurulan Çözüm 
Masası depremden 
hemen sonra 
çalışmalarına 
başladı. Çoklu 
akıl sistemi ve 
bünyemizde 
bulunan teknik 
personelimizle 
çalışmalara baş-
ladık. 
• Sosyal Medya üzerin-
den hemen çağrıya çıkarak 
evlerinde hasar bulunan vatandaş-
larımızın direk belediyeye ulaşmasını 
sağladık.  Teknik ekiplerimizin va-
tandaşlarımızın isteği üzerine sadece 
gözlemsel hasar tespitleri yaptı, rapor 
tutuldu. Çalışmalar devam ediyor. 
• Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz 
aracılığıyla vatandaşlarımızdan acil 
ihtiyaç maddelerini topladık, İzmir’e 
ulaştırdık. 
• Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, 
kamuya ait, özel mülkiyete ait işa-
retlenmiş, olası bir depremde zarar 
görecek yerlerin listesi hazırlandı. 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 
gönderildi. 

• Koordinasyon ekibi hem Efes 
Selçuk içerisinde hem de 

İzmir’de yapılacakları 
belirledi. İzmir’e 

yardım noktasın-
da bizden talep 
edilmemesine 
karşın tahminle-
rimiz dâhilinde 
2 adet mobil 
tuvalet, elimiz-

de kapalı çadır 
yerine mobil çadır 

bulunduğu için bu 
çadırlar hazırlandı. 

Masa, sandalye, vidanjör,  
su tankeri ve 2 personel İzmir’e 

gönderildi. 
• Belediye Meclis Üyeleri, muhtar-
lar, kamu yararına çalışan dernekler, 
meslek odaları, sivil toplum kuruluş-
ları ile bilgilendirme ve önümüzdeki 
süreci yönetmeye ilişkin toplantılar 
yaptık 
• Kent içerisinde ise vatandaşların 
tedirginliğine karşı  toplanma alanla-
rının listesini yayınladık. Toplanma 
alanı olmayan yerlerde de vatandaş-
ların toplanması sebebiyle mobil ça-
dırlar kurduk. İkram Aracımız bütün 
gece vatandaşların toplanmış olduğu 
alanlarda dolaştı. 

• Bu depremle elzem olduğuna karar 
vererek bir acil durum deposu kurul-
ması için gerekli çalışmalara başladık. 
Bu depo içerisine battaniye,  ısıtıcı ve 
bozulmayacak maddeleri yerleştir-
meye başladık.   Çadır için teklifl eri 
topladık. 

• Depremin ardından meydana gelen 
artçı sarsıntılar sebebiyle kent içerisin-
de beton atılması ve iskele kurulması 
gibi faaliyetleri durdurduk.
• AKUT ile hızlı bir şekilde ile-
tişime geçerek, AKUT Academy 
ile bir araya gelip halk içerisinden 

gönüllü bir kitle oluşturulması, aynı 
zamanda arama kurtarma çalışma-
larına katılabilecek kişilerden bir 
ekip oluşturulması için çalışmalara 
başlıyoruz. 
•  AKUT’UN içerisinde yer aldığı 
bilgilendirme toplantıları yapacağız. 

EFES SELCUK ELAZIG’IN 
YARALARINI SARDI BELEDiYE DUVARINDA 
Deprem ülkemizin gerçeği… Nerede, ne zaman 
meydana geleceği bilinmeyen bu gerçekle 24 Ocak 
2020 Elazığ karşılaştık. Elazığ Depremi’nden he-
men sonra   Efes Selçuk Belediyesi’nin çağrısı üze-
rine ilçe esnafı ve vatandaşlar tarafından deprem 
felaketini yaşayan vatandaşlarımız için toplanan; 

özellikle yorgan, battaniye, soba gibi temel ihtiyaç-
ların bulunduğu yardım tırı, Elazığ’a ulaştı. Efes 
Selçuk’tan yola çıkan yardım tırı ile Efes Selçuk 
Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, yüreği Elazığ’da 
atan Efes Selçuk’luların yardımlarını deprem fela-
keti yaşayan vatandaşlara dağıttı.

Efes Selçuk’u da etkileyen İzmir Dep-
remi sonrasında Efes Selçuk Belediyesi 
anlamlı bir karara imza attı. Deprem-
den 65 saat sonra İzmir Bayraklı’da 
bulunan Doğanlar Apartmanı’nın enka-
zından sağ kurtarılan Elif Perinçek’in 
kurtuluş anının fotoğrafı Efes Selçuk 
Belediyesi Hizmet Binası’nda İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü’nün bulunduğu 
katın girişine asıldı.  Efes Selçuk Be-
lediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel 
ve belediye meclis üyeleri tarafından 
depremin hiç unutulmaması için asılan 
fotoğraf yeni bina yapımı için başvuran 
müteahhitlere verilecek ruhsat dosyala-
rının kapağında da yer alıyor.

İzmir Depremi’nde enkaz kaldırma 
çalışmalarına katılan Efes Selçuk’lu 
AKUT üyeleri, Efes Selçuk Beledi-
ye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’i 
ziyaret ettiler. 
30 Ekim günü gerçekleşen İzmir 
Depremi’nde arama kurtarma ça-
lışmalarına katılan AKUT üyeleri 
Sercan Avcı, Serhat Özvan ve Ali 
Ünal ziyaretlerinin ardından Efes 

Selçuk Belediyesi Hizmet Binası’n-
dan ayrılırken, belediye çalışanları 
ve Başkan Sengel tarafından alkışlar-
la uğurlandı. 
Başkan Sengel, AKUT’un yönlendir-
meleriyle kentte bir arama kurtarma 
ekibinin kurulması, acil müdahale ve 
Efes Selçuk Belediyesi ile ilçede dep-
rem eğitimleri verilmesi için gerekli 
çalışmaların başlayacağını belirtti.

KAHRAMANLARA
EFES SELÇUK
BELEDİYESİ’NDEN ALKIŞ 

ELİF’İN HAYATA TUTUNMA ANI 
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