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YOLUN AÇIK OLSUN SELÇUK 

Selçuk Ticaret Odası olarak üyelerimizin talepleri yönünde hizmet geliştiren, her gün 
hizmet kalitesini artıran bir anlayışına sahibiz. Önümüze koyduğumuz hedefleri birer birer 
gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için bunlardan biri de üyelerine beş 
yıldızlı hizmet veren bir Oda olmaktı. Bu hedefimize de kararlı adımlarla yaklaşıyoruz.  

Bir müjde olarak ifade etmeliyim ki; Odamızın 2015 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne yaptığı Akreditasyon başvurusu onaylanmış bulunuyor. 12. Dönem Akreditasyon 
dönemine başvurusu kabul edilen Odamız hedefini gerçekleştirmek için gayretle çalışıyor. Zira 
akreditasyon sürecinin başarıyla gerçekleştirilmesi aynı zamanda Odanın kurumsallaşması ve 
yüksek standartlarda hizmet verdiğinin onaylanması anlamına da gelecek.  

Başta yönetimimiz, meclisimiz, personelimiz ve üyelerimiz olmak üzere; bütün 
paydaşlarımızla uzun soluklu bir yolculuğa başlamış bulunuyoruz. Bu süreçte Odamızın hem 
dört yıllık stratejik planını hazırlayacağız, hem de Selçuk ve bölge ekonomisini daha ileriye 
taşımak için kapasite ve yeterliliklerimizi artırarak sunduğumuz hizmet kalitesini sürekli bir 
şekilde yükselteceğiz. Çünkü üyelerimiz ve bütün paydaşlarımız en iyi hizmeti hak ediyor. 
Yaptığımız çalışmaların meyvesini 2016’nın son çeyreğinde almaya başlayacağımıza inanıyorum.  

2015 yılının ilçemiz için en önemli gelişmesi ise yıllardır özlemle beklediğimiz Altın 
şehrimiz Efes’in, Ayasuluk Kalesi’nin, Çukuriçi Höyüğün ve Meryem Ana Evi’nin UNESCO Dünya 
Mirası Listesine girmesi oldu. Bu listeye girmek için uğraş veren, emek harcayan her kişi ve 
kurumun bu büyük başarıda payı olduğuna inanıyorum. Bu başarı kolektif çalışmanın 
başarısıdır. Ortak hedefe, ortak akılla yürüyebilen ekiplerin uzun soluklu mücadelesinin 
zaferidir. Sonuca sevinmenin yanı sıra bu başarıdan önemli dersler çıkarmamız gerektiğine 
inanıyorum. 

Miras listesine girmemizle beraber üzerinde yaşadığımız bu coğrafyanın üstün evrensel 
nitelikte olduğu tescillendi ve burası artık bir dünya mirası… Bütün dünya bunu artık biliyor ve 
kabul ediyor. İşte bu yüzden bir kabuk değişimi şarttır. Çünkü UNESCO markası kentimize yeni 
bir kimlik kazandırdı. UNESCO referansıyla gelecek ziyaretçiler çok daha nitelikli ve para 
harcama kapasiteleri daha yüksek. UNESCO listesine girdikten sonra turizm yatırımcıların da 
çekim merkezi haline geleceğimiz açıktır. Zincir oteller buraya gelmek isteyecek. Konaklama 
kapasitemiz artacak. Butik otelciliğin gelişmesi iyice hızlanacak. Turizm yapan herkes bütün bu 
değişimlerin farkında olmalı, orta ve uzun vadeli planlamalarını bu projeksiyondan yapmalıdır.  



 

 

Kurum olarak turizme verdiğimiz önem ortadadır. Selçuk’un altın anahtarı yine turizme 
yapılan yatırımlardır. Bu konuda Şirince’de yaptığımız çalıştay, katıldığımız uluslararası fuarlar 
bu yönde attığımız adımlardır. Tarım sektörümüze yönelik uluslararası fuarlarda da yerimizi 
almak amacındayız. Tarımsal ürünlerimizin yurtdışı pazarlarda tanıtılması ve üyelerimizin 
ihracatla tanıştırılması gibi önceliklerimiz bulunuyor.  

Yeni anlayış ve yeni bir bakış açısıyla girdiğimiz 2016 yılında tüm üye ve paydaşlarımızla 
beraber yolumuzun açık olması dileğiyle… 

Saygı ve selamlarımla, 

Koray Yolcu 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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SELÇUK 
Selçuk, İzmir’in güneyinde, İzmir-Aydın karayolu üzerinde yer alan İzmir'e bağlı denize 
kıyısı bulunan turistik ilçe ve bu ilçenin merkezi. Kuzeyinde Torbalı, batısında Ege 
Denizi, kuzeybatısında Menderes, kuzeydoğusunda Tire, doğusunda Germencik ve 
güneyinde Kuşadası ile çevrilidir. İzmir'e 74 km. mesafededir. 

Tarihçe 

Selçuk eski adıyla Ayasuluk, 1304 yılında Aydınoğulları Beyliği'nin eline geçmiş ve 1426 
yılında Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır. 1914’de Ayasuluk olan adı Selçuk olarak 
değiştirilmiş ve Kurtuluş Savaşından sonra da Akıncılar adıyla anılan Selçuk 1957 
yılında İzmir İline dahil edilmiş ve ilçe unvanını almıştır. 

Selçuk, Dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biridir. Antik Çağ'ın en önemli 
yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Selçuk’ta bulunan tarihi yapıların büyük bir bölümü 
ayaktadır. Efes ören yeri, Türk ve dünya turizmi açısından çok önemli bir merkezdir, 
Efes her yıl yaklaşık olarak 2 milyon ziyaretçi tarafından gezilmektedir. Selçuk Efes 
Müzesi, sahip olduğu ve sergilediği sadece yerel eserlerle Avrupa’nın en önemli ve en 
zengin müzelerinden birisidir. Bu etkinlikler dışında, müzede verilen konferanslar ve 
açılan resim sergileri kültür hayatını canlı tutmaktadır. Selçuklu sanatının en önemli 
eserlerinden biri olan İsa Bey Camii Selçuk’tadır. Cami, hem avlulu Türk Camii tipinin, 
hem de Anadolu sütunlu camilerinin bilinen en eski örneğidir.  

Şirince köyü, popüler bir kırsal turizm merkezidir. 

İlk çağın en ünlü şehirlerinden biri olan Efes, Küçük Menderes Nehri'nin sularını 
boşalttığı körfezin yakınında kurulmuştur. Tarıma elverişli toprakları, Doğu’ya açılan 
büyük bir ticaret yolunun başında oluşu, gerek Antik Çağ'da, gerekse de Hıristiyanlık 
döneminde çok önemli bir dini merkez oluşu, tarihe büyük bir kent olarak geçmesini 
sağlamıştır. İlim ve sanat dünyasında da adını duyurmuş, ünlü kişiler yetiştirmiştir. 
Bunlar arasında, rüya tabircisi Artemidorus, şair Kallinos ve Hipponaks, filozof 
Herakleitos, ressam Parrhasius, gramer bilgini Zenodotos sayılabilir. 

Efes’in tarihi MÖ 6. binyıla kadar uzanmaktadır. Bu sonuca son yıllarda Arvalya ve 
Çukuriçi höyüklerinde ele geçen arkeolojik yerleşke bulgularıyla varılmıştır. Ayasuluk 
Tepesi’nde yapılan kazılar da Erken Tunç Çağı’ndan Hellenistik Çağ’a kadar kesintisiz 
yerleşmenin var olduğunu göstermiştir. Bu da eski Efes’in Ayasuluk Tepesi’nde 
olduğunu, buranın Anadolu kavimleri ve Hititler tarafından iskan edildiğini 
ispatlamaktadır. Ayrıca Hitit yazılı metinlerinde Apasas olarak geçen kentin bu kent 
olduğu da kesinleşmiştir. 

Strabon ve Pausanias gibi yazarlar, tarihçi Herodot, Efesli şair Kallinos gibi antik 
kaynaklar Efes’in Amazonlar tarafından kurulduğuna ve yerli halkın Karyalılar ve 
Lelegler’den oluştuğuna işaret etmektedirler. 

MÖ 1050'de Androklos, diğer eski Yunan kolonistleri gibi Anadolu’ya gelmiş, Efes ve 
civarını almıştır. Efes, MÖ 7. yüzyıl da Kimmerler’in istilasına uğrar ve Artemis Tapınağı 
yerle bir edilir. MÖ 560’da kent Lidyalılarca Artemision çevresine taşınır. MÖ 386'da 
akdedilen Kral Barışı’nın sonunda Efes, Büyük İskender’in gelişine dek sürecek olan Pers 
egemenliği altına girer. 

Bugün gezilen Efes, büyük ölçüde, Büyük İskender’in generallerinden Lysimakhos 
tarafından MÖ 300’lerde kurulmuştur. Efes, Bizans Çağı’nda tekrar yer değiştirmiş ve ilk 
kurulduğu Ayasuluk Tepesi’ne gelmiştir. 
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295 Km² lik alanı kapsayan ilçe, merkez dahil, 1 belde ve 9 köyden oluşmaktadır. 
Selçuk'un denize uzaklığı 8 km, denizden yüksekliği ise 16 metredir. 

Coğrafya 

Batı Anadolu'dan doğan Küçük Menderes Nehri, geniş bir ova ile ilçeye 3 km kuzeyinden 
geçip, 9 km batısından denize dökülür. Doğusunda yükseklikleri pek fazla olmayan 
Maden, Kayser ve Sarıkaya dağları, Güneyinde ise; Eteğinde büyük bir medeniyetin 
kurulmasına sahne olmuş Bülbül Dağı vardır. Kuzeydoğusunda Belevi Gölü, 
kuzeybatısında Kuş Cenneti ve adları Çakal, Gebekirse, Cevaşır ve Kazan olmak üzere 
toplam 5 doğal göle sahip olan Selçuk'ta, doğa çeşitli kuşların barınmasına olanak 
sağlamaktadır. Selçuk yüzölçümünün, %52 gibi büyük bir bölümünün ormanlık alan 
olması, ilçenin doğal deseninin zenginliğini oluşturur. 

Demografik Yapı 

Nüfus 

Ekonomik nedenlerden ötürü ilçe göç veren bir ilçe durumundadır. 2013 yılından 2014 
yılına nüfus artış hızı %0.8 olarak gerçekleşirken 2014 yılından 2015 yılına nüfus artış 
hızı %1.2 olarak gerçekleşmiştir. Erkek ve kadın nüfusu hemen hemen eşittir. 

Yaş 
Aralığı 

2013 2014 2015 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam % 

0-4 1.050 1.038 2.088 1.083 1.067 2.150 1.080 1.105 2.185 6,11% 

5-9 1.104 1.032 2.136 1.115 1.061 2.176 1.143 1.077 2.220 6,21% 

10-14 1.300 1.123 2.423 1.240 1.092 2.332 1.187 1.087 2.274 6,36% 

15-19 1.325 1.199 2.524 1.344 1.189 2.533 1.383 1.143 2.526 7,07% 

20-24 1.192 1.136 2.328 1.153 1.126 2.279 1.168 1.149 2.317 6,48% 

25-29 1.287 1.208 2.495 1.256 1.181 2.437 1.279 1.184 2.463 6,89% 

30-34 1.384 1.397 2.781 1.379 1.327 2.706 1.367 1.308 2.675 7,49% 

35-39 1.313 1.348 2.661 1.306 1.394 2.700 1.352 1.414 2.766 7,74% 

40-44 1.318 1.354 2.672 1.332 1.374 2.706 1.309 1.391 2.700 7,56% 

45-49 1.310 1.322 2.632 1.273 1.325 2.598 1.271 1.308 2.579 7,22% 

50-54 1.288 1.235 2.523 1.321 1.259 2.580 1.370 1.253 2.623 7,34% 

55-59 1.105 1.110 2.215 1.167 1.117 2.284 1.146 1.160 2.306 6,45% 

60-64 861 886 1.747 879 954 1.833 962 999 1.961 5,49% 

65-69 623 629 1.252 668 670 1.338 718 734 1.452 4,06% 

70-74 416 525 941 439 528 967 449 531 980 2,74% 

75-79 326 390 716 330 423 753 353 439 792 2,22% 

80-84 216 344 560 230 344 574 234 314 548 1,53% 
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85-89 80 145 225 88 168 256 90 191 281 0,79% 

90+ 23 37 60 30 49 79 27 61 88 0,25% 

Topla
m 

17.521 17.458 34.979 17.633 17.648 35.281 17.888 17.848 35.736 

 

Nüfusun %43.37’si 20-50 yaş aralığındadır. 

 

İlgi çeken bir turizm merkezi olması nedeniyle yaz aylarında nüfus yaklaşık iki katına 
ulaşmaktadır. 

Nüfusun yerleşmeyi tercih ettikleri illerin başında Aydın İli gelmektedir.  

 

Ekonomi 

İlçenin ekonomisi öncelikle turizme dayalıdır. Turizmden sonra tarım ve hayvancılık 
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Zeytin, pamuk, üzüm, narenciye ve şeftali üretimi 
tarımsal faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık 
yapılmaktadır. 

Orta büyüklükte bir sanayi sitesi bulunmaktadır. 
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Turizm 

İlçemizin tarihi, doğal ve sahip olduğu değerler itibari ile büyük bir turizm potansiyeline 
sahiptir. Hristiyanlık aleminin hac yeri olarak ilan edilen Meryemana Evi, dünyanın en 
büyük açık hava müzesi Efes Antik Kenti, dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis 
Mabedi, H. İsa’nın havarilerinden St. Jean adına yapılan Kilise ve mezar, 431 yılı Konsül 
Toplantısı’nın yapıldığı Meryemana adına yapılan ilk kilise olan Meryemana Kilisesi, 
Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk Kalesi, Su Kemerleri, Aydınoğlu Beyliği, Selçuklu ve 
Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yapılan başta İsa Bey Camii olmak üzere yüzlerce 
muhteşem Türk sanat eseri, Belevi Beldesinde bulunan Keçi Kalesi, Belevi Mozolesi, 
Selçuk Efes Müzesi, Çamlık Lokomotif Müzesi, Anadolu Yaşam Müzesi, geleneksel 
mimari yapısını en iyi şekilde koruyan ve yaşatan, otantik yapısı ve yaşantısıyla, köye 
has şarabı ve yemekleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Şirince Köyü yerli ve 
yabancı turistlerin ilçemizi ziyaret sebepleridir. Ilıman iklimi ayrıca Ege Denizi sahilinde 
yer alması, deniz turizmini de giderek artırmaktadır.  

Küçük Menderes Nehrinin suladığı, yeşilin her tonunu barındıran irili ufaklı tepelerin 
çevrelediği Selçuk Ovası, tarih boyunca farklı medeniyetlerin merkezi olarak tarihin 
seyrini değiştirecek kadar önemli olaylara sahne olmuş bir yerleşim alanıdır. Selçuk; 
tarihi, kültürel, sanatsal ve doğasal zenginlikleri ile ülkemizde turizm potansiyelinin 
yoğunlaştığı, Türkiye’nin yerli ve yabancı konuklar tarafından en çok rağbet edilen, gezi 
programlarının olmazsa olmaz bölümü haline gelen ve uluslararası turizm sisteminin en 
gözde merkezidir.  

Yakın çevresindeki İzmir Adnan Menderes Havaalanı, küçük uçaklar için hazırlanmış 
Selçuk-Efes Havaalanı, Kuşadası ve İzmir Limanları, İzmir-Denizli demiryolu bağlantısı 
ve Türkiye’nin her yerine otobüs seferleri ile çok geniş bir ulaşım ağına sahiptir.  

İlçenin yaklaşık 3 km batısında, Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Efes 
Havaalanı’nda pilotluk ve paraşütle atlama eğitimi verilmekte ve uluslararası paraşütle 
atlama yarışları düzenlenmektedir. Şirince-Çamlık ve Çamlık-Sultaniye arasında at gezi 
yolu bulunmaktadır.  

Pamucak sahili su sporlarına oldukça elverişlidir. Dört yanı yeşilliklerle örtülü, çok 
yüksek olmayan tepeciklerle çevrili ilçe, dileyen turistlerin yürüyüş yapmasına da 
elverişlidir. Bunlara en güzel örneklerden biri ilçenin 9 km ötesinde Belevi Belde 
sınırları içerisinde bulunan denizden 400 metre yükseklikte Alaman Dağı zirvesindeki 
13 yy. ile tarihlendirilen Keçi Kalesi’ne yapılacak yürüyüştür.   

İlçemizdeki konaklama tesisleri daha önceki yıllarda ev pansiyonculuğu şeklinde idi. Son 
yıllarda konaklama tesisleri açısından oldukça ilerleme kaydedilmiştir. 
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Efes Ören Yeri 

 

Efesin Tarihçesi  

MÖ 1050 yıllarında Yunanistan'dan gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman 
kenti Efes, MÖ 560 yılında Artemis Tapınağı çevresine taşınmıştır. Efes, Büyük 
İskender'in generallerinden Lysimakhos tarafından M.Ö. 300 yıllarında bugünkü yerine 
kurulmuştur. Hellenistik ve Roma çağlarında en görkemli dönemlerini yaşayan Efes, 
Asya eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak 200.000 kişilik nüfusa sahipti. 
Efes, Bizans Çağında tekrar yer değiştirmiş ve ilk kez kurulduğu Selçuk'taki Ayasuluk 
Tepesi'ne taşınmıştır.  

 

Magnesia Kapısı 

Efesin çevresindeki sur duvarlarının doğu 
kapısıdır. Panayır Dağı ayrı zamanlarda 
yapıldığı düşünülen iki kısımdan meydana 
gelen Lysimakhos surları ile tahkim 
edilmişti. Panayır Dağı ile Bülbül Dağı 
arasındaki hafif meyilli arazide, kazılarla 
açığa çıkarılmış tek kent kapısı olan 
Magnesia Kapısı bulunmaktadır. Damianus 
tarafından yeniden yaptırılan Artemision 
yolu ve Menderes Magnesias’na ve Kaystros 
vadisine giden yollar buradan başlıyordu. 
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Doğu Gymnasiumu ve Devlet Agorası 
Hamamları 

Magnesia Kapısı’nın tam kuzeyinde, M.S. 
2.yy’ın 2. yarısında inşa edilmiş, yaklaşık 130 
x 107 m. Ölçülerinde bir alanı kaplayan 
Hamam/Gymnasium (Roma Çağı okulu) 
külliyesi yer alır. Hamamın batı ve güney 
taraflarında yer alan salonları tabanları 
mozaik kaplıdır. Geç Antik Dönemde anayol 
üzerinde, mezarlık kilisesi olarak üç nefli bir 
bazilika inşa edilmişti. 

 

 

Yukarı Agora (Devlet Agorası) ve Bazilika 

İlk olarak Helenistik Dönemde inşa edilmiş, 
Roma Döneminde İmparator Agustus 
zamanında tamamlanmıştır. Agora ticaretin 
devlet kontrolünde organize edildiği, resmi 
toplantıların ve borsa işlemlerinin yapıldığı 
yerdir. Ayrıca Agora içerisinde Efes’in ticaret 
borsası işlevini gören bir bazilika da 
bulunmaktaydı. Agoranın ortasında 
dikdörtgen bir tapınak vardı. 

Odeon 

M.S. 2.yy’da Publius Vedius Antoninus ve 
karısı Flavia Papina tarafından 
yaptırılmıştır. Zamanında üzeri ahşap bir 
çatı ile kapalı olan yapıda Kent Meclisi 
toplantıları yapılmış ve konserler 
verilmiştir. 1.400 kişilik kapasiteye sahiptir. 
Scaenae frons iki katlı sütunlarla 
oluşturulmuş ve dışa taşan aedikulalar 
içinde heykellerle bezeliydi. 

 

 

Prytaneion 

Efes Antik Kenti’nin günümüz deyimiyle 
belediye binasıdır. Kentin ölümsüzlüğünü 
simgeleyen kent ateşinin hiç durmadan 
yandığı yerdir. Salonun çevresinde tanrı ve 
imparator heykelleri sıralanmıştı. Onarım 
çalışmalarında ayağa kaldırılmış altı dorik 
sütun üstünde Prytaneion’da görevli 
rahiplerin adları ve bazı dini metinler yer 
almaktadır. Bina ilk olarak Lysmachos 
döneminde M.Ö. 3. yy’da inşa edilmiştir. 
Günümüzdeki kalıntıların çoğu M.S. 1. yy’a 
aittir. Bu gün Efes Müzesinde sergilenen 
mermer Artemis heykelleri 4. yy’da 
meydana gelen bir deprem felaketinden 
sonra kült kuralları çerçevesinde buraya 
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gömülmüşlerdi. Yanındaki yapılar kentin 
resmi misafirlerine ayrılmıştı. 

Domitian Tapınağı 

İmparator Domitian adına M.S 81-96 
yaptırılmış büyük bir tapınaktır. Tapınağın 
önünde “U” şeklinde bir sunak 
bulunmaktaydı. Burada bulunan normal bir 
insan ölçülerine oranla çok büyük ölçülere 
sahip olan Domitian heykeline ait parçalar 
Efes Müzesinde sergilenmektedir. Tapınağın 
altında bulunan galeriler Efes yazıtlar 
galerisi ve depo olarak kullanılmaktadır. 

 

 

Pollio Çeşmesi 

Domitian Meydanının doğusunda yer alan 
Pollio Çeşmesi M.S. 97 yılında C. Afillius 
tarafından C. Sextilius Pollio adına 
yaptırılmıştır. Önünde büyük bir havuz 
bulunan çeşme halen Efes Müzesinde 
sergilenen Odysseus ve Polyphemos heykel 
grupları ile süslenmişti. Çeşmenin 
kuzeyinde olasılıkla hastane yapısı yer 
alımaktadır. 

Memmius Anıtı 

İ.S. 1. yy’da İmparator Agustus döneminde 
inşa edilmiştir. Bir kitabeye göre anıt, 
diktatör Sulla’nın torunlarından Memmius 
adına ithaf edilmiştir. M.S. 4. yy’da 
kuzeybatısına büyük bir çeşme ilave 
edilmiştir. 

 

 

Kuretler Caddesi 

Büyük bölümü mermer kaplı olan caddenin 
inşası M.S. 1. yy’a tarihlendirilmektedir. 
Caddenin iki tarafında sütunlu, ahşap çatılı 
yürüme yolları (stoa) ve arkada yolun her 
iki yanında dükkanlar yer almaktaydı. Cadde 
şehrin ve İmparatorluğun ileri gelenlerinin 
heykelleri ile süslüydü. Caddenin altında 
şehrin kanalizasyon şebekesi 
bulunmaktaydı. 
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Herakles Kapısı 

M.S. 4.yy sonlarında zafer takı olarak 
yaptırılan bu kapı Kuretler Caddesi'ni yaya 
yolu haline getirmiştir. Ön cephesinde 
bulunan Kuvvet Tanrısı Herakles (Herkül) 
kabartmaları dolayısıyla bu ismi almıştır. 
Kabartmalar İ.S. 2. yy’a tarihlenmekte olup 
başka bir yapıdan getirilmiş olmalıdır. 

 

 

Trajan Çeşmesi 

Cadde üzerindeki iki katlı anıtlardan biridir. 
M.S. 114 yılında İmparator Trajan adına 
yaptırılmıştır. Ortada İmparator Trajan'un 
kolosal bir heykeli bulunmaktaydı. Bu gün 
heykelinin ayağı altında görülen küre 
dünyayı simgelemektedir. 

Yamaç Evler 

Bülbül Dağı eteklerindeki teraslar üzerine 
yapılmış evlerde kentin zenginleri 
oturuyordu. Evler açık peristil bir avlu 
etrafına iki katlı olarak inşa edilmişlerdir. İlk 
inşa tarihi M.S. 1. yy olarak belirlenen evler 
daha sonraki yıllarda çeşitli ilave 
değişikliklerle şehir terk edilene kadar 
kullanılmışlardır. Evlerin tabanları 
mozaikler, duvarları mermer kaplama ve 
fresklerle dekore edilmiştir. Evlerin içinde 
çeşmeler ve yerden merkezi ısıtma 
sistemleri bulunmaktaydı.  

 

Varius Hamamları 

Romalıların en önemli sosyal 
yapılarındandır. Yapıldığı tarihten sonraki 
dönemlerde gimnasium gibi kullanılmıştır. 
Soğuk, ılık ve sıcak kısımlar, dinlenme, 
okuma ve oturma odaları vardır. 2. yy’da 
yapılmış, Bizans devrinde tamir görmüştür. 
Bir nişinde hamamı Hıristiyanlık döneminde 
onartmış olan Skholastikia’nın oturur 
pozisyondaki heykeli bulunmaktadır. 
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Umumi Tuvalet (Latrina) 

Ortasında sütunlarla süslü havuz olan 
umumi tuvalet yapısı, aynı zamanda 
toplanma yeri olarak da kullanılmıştır. M.S. 
1. yy’la tarihlenmiştir. Yapının üç tarafında 
mermerden, aralarında bölme bulunmayan 
yan yana dizilmiş klozet şeklinde tuvaletler, 
oturma yerlerinin önünde içinden temizlik 
için su akan bir kanal ve tabanda mozaik 
döşeme bulunmaktaydı.  

 

Aşk Evi 

M.S. 2. yy’da İmparator Traianus – 
Hadrianus dönemlerinde iki katlı inşa 
edilmiştir. Mermer Cadde ve Kuretler 
Caddesinden iki girişi olan Evin tabanı 
mozaik ve mermerlerle, duvarları ise 
fresklerle kaplıdır. Bir odanın tabanında 
dört mevsimi simgeleyen renkli mozaikler 
vardır. Efes Müzesinde sergilenen Tanrı Bes 
denilen Priapos heykeli bu evde 
bulunmuştur. 

Hadrianus Tapınağı 

İmparator Hadrianus adına, M.S. 118-138 
yıllarında P.Quintilis tarafından anıt tapınak 
olarak Varius Hamamı kompleksi içine, 
Kuretler Caddesine dönük inşa ettirilmiştir. 
Korinth düzenlidir. Alınlığında şehir ve şans 
tanrıçası Tike’nin kabartması yer alır. 
Efes'in kuruluş efsanesinin işlendiği 
firizlerin orijinalleri Efes Müzesinde 
sergilenmektedir. Sütunların önündeki yazılı 
heykel kaideleri Dioklotian, Maksimian, 
Constantius Cholorus ve Galerius’un bronz 
heykellerine aittir. 

 

 

Alytarkhus Stoası 

Yamaç Evlerle Kuretler Caddesi arasında 
Geç Helenistik devirde yapılmış, M.S. 440-
441 yıllarında son şeklini almıştır. 50 m. 
uzunluğunda, 5 m. genişliğindedir. 
Güneyinde 10 adet dükkan ve kuzeyinde 
renkli mermerden sütun sırası yer alır. 
Taban döşemesi olarak yapılan mozaik 
panolar çok renkli ve geometrik desenlidir. 
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Oktagon 

Kare planlı bir podium üzerine oturan 
sekizgen planlı, korint düzenli bir mezar 
anıtıdır. İskender’in generallerinden olan 
Mısır Kralı Ptolemaioslar ailesine mensup 
bir genç kız adına inşa edilmiştir. 
Kleopatra'nın kız kardeşi IV. Arsinae için 
yapıldığı söylenir. 

Oktagon’un alt kısmındaki Podium kaplama 
bloklarının yola bakanları üzerinde M.S. 4. 
yy’da İmparator Valens, Valentinianus ve 
Gratianus’un Efeslilere yazdığı iki mektup 
yer alır. 

 

 

Heroon 

Efes’in efsanevi kurucusu için yapılan 
Androklos Anıtı ‘U’ planlı, dor düzenli bir 
altyapıya sahiptir. Alt yapı üzerinde ion 
düzenli alınlıklı bir anıt bulunmaktadır. 
Alınlıkta savaş sahneleri işlenmiştir. 

Anıtın önünde Bizans Döneminde İmparator 
Justunianus M.S. 526-565 zamanında 
karşısındaki stoalarla beraber bir çeşme 
havuzu yapılmıştır. 

Celcus Kütüphanesi 

Yapı Konsül Gaius Julius Aquila tarafından 
babası Asya Genel Valisi Celcus 
Polamaeanus adına M.S. 117 yılında bir anıt 
mezar olarak yaptırılmıştır. Hem kütüphane, 
hem de mezar anıtı görevini üstlenmiştir. 
Kitap ruloları, yapı içerisinde, duvarlardaki 
nişlerde saklanıyordu. Cephesi 1970-1980 
yılları arasında restore edilmiştir. Binanın 
ön cephesinde Celcus’un akıl, erdem, anlayış 
ve bilim özelliklerini sergileyen 4 kadın 
heykeli kopyaları bulunmaktadır. 

 



 

 

- 11 - 

 

Ticaret Agorası ve Güney Kapısı 

Efes’in kurucusu Lysimakhos MÖ 3.yy’da 
kentin yerini değiştirdikten sonra 
Tetrogonos Agora ismi ile anılan ticaret 
agorasını eski yerleşme ve kutsal yol üzerine 
inşa ettirmişti. MÖ 1.yy sonlarında 
genişletilerek yeniden düzenlenen agora, 
dört yanı iki galerili, 112 m. uzunlukta 
stoalarla çevrili kare planlı ve kapalı bir 
meydan halini almıştır. Limana direkt olarak 
bağlantılı olan agoranın doğusu hariç diğer 
üç cephesinde anıtsal kapıları vardır. 7. yy’a 
kadar kullanılan Agorada; tapınaklar, 
çeşmeler, yazıtlar, tanrılara ve 
kahramanlara adanmış sunaklar, 
kahramanların ve kente hizmet etmiş 
kişilerin heykelleri ve anıtları vardı. 

Augustus Döneminden biraz sonra inşa 
edilen Batı Kapısı İon düzenlidir. Limandan 
kent içine uzanan bulvar görünümlü 
caddenin doğu ucundadır. Yaklaşık olarak 
17 m. genişlikte bir podium üzerine 
oturtulan anıtsal kapı Agoranın ana girişi 
olarak kabul edilir. Domitianus döneminde 
yan kısmı tadil edilmiş ve rampa ilave 
edilmiştir. 

Mermer Cadde 

Kütüphane meydanından tiyatroya kadar 
uzanan caddedir. Çeşitli devirlerde onarım 
görmüştür. Arabaların kullandığı caddede 
yayalar için yolun yanında yüksekçe bir 
platform yapılmıştır. Caddenin altında 
şehrin atık suyunu taşıyan gelişmiş bir 
kanalizasyon sistemi bulunmaktadır. 
Caddenin ortalarına doğru döşeme taşı 
üzerinde bulunan kazıma tekniğinde 
yapılmış bir kadın, sol ayak ve kalp 
figürlerinin aşk evindeki bir kadının reklamı 
olduğuna inanılır. 

 

 

Büyük Tiyatro 

Panayır Dağının güney eteklerinde yer alan 
tiyatro ilk olarak Helenistik Devirde inşa 
edilmiştir. Bu gün görülen kalıntılar M.S. 1. 
ve 2. yy aittir. 24.000 kişilik kapasiteyle 
antik dünyanın en büyük tiyatrosudur. Çok 
süslü ve 18 m. yüksekliğindeki üç katlı 
sahne binası tamamen yıkılmıştır. Oturma 
basamakları üç bölümlüdür. 
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Liman Caddesi (Arcadiane) 

Geç Helenistik devirde yapılmış, İmparator 
Arkadius (395-408) zamanında onarılmıştır. 
528 m. uzunluğunda, 11 m. genişliğindedir. 
Bir tür tören caddesi olarak da kullanılan 
caddenin iki yanında galeriler ve dükkanlar 
bulunmaktaydı. Efes kentinin limana 
bağlantısını sağlıyordu. Geceleri aydınlatılan 
cadde üzerine kentin Hıristiyanlık 
Döneminde anıtlar yapılmıştır. 

 

 

Tiyatro Gymnasionu 

Efes’teki dört büyük gimnasiondan biridir. 
Güney kısmında 70x30 m. boyutlarında üç 
yanı portiklerle çevrili büyük bir palaestra 
vardır. Palaestranın kuzeyinde seyirci 
oturma yerleri vardır. Kare planlı yapının 
güney kısmında frigidarium, orta kısmında 
havuzlu tepidarium yer alır. Kuzey kısmında 
ortadaki büyük salon İmparator Salonu 
olarak kabul edilmektedir. 

Liman Hamamı 

Liman Caddesinin sonundaki büyük yapılar 
grubudur. Hamam, gymnasion ve 
palaestradan oluşmaktadır. Doğu batı 
ekseninde simetrik bir plana sahiptir. 
İmparator Domitianus döneminde yapımına 
başlanmış, 356 yılı depreminde kısmen 
yıkılmış ve onarılmıştır. Ön avlusunun doğu 
ve batı yanları yarı yuvarlak, mozaik döşeli 
stoalarla sınırlanmıştır. 

 

 

Meryem Kilisesi 

Olympieionun güney stoasının batıdaki 
bölümü içine Geç Antik Dönemde bir kilise 
kompleksi inşa edilmiştir. Doğudaki bölümü 
ise değişiklikler yapılarak saraya benzeyen 
bir bina haline getirilmiştir. Bazı iddialara 
göre Hz. Meryem adına inşa edilmiş ilk 
kilisedir. 431 yılında 3. Hristiyan Konsülü bu 
kilisede toplanmıştır. 
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Saray Yapısı, Stadyum Caddesi, Stadyum 
ve Gymnasion 

Otoparkın doğu kısmında yer alan Bizans 
sarayı ve caddenin bir bölümü restore 
edilmiştir. Stadyum, antik devirde sportif 
oyunların ve yarışmaların yapıldığı yerdir. 
Geç Roma Çağında gladyatör oyunları da 
yapılmıştır. Stadyumun yanındaki 
gymnasion ise hamam-okul kompleksidir. 

 

 

Artemis Tapınağı 

Antik dünyanın mermerden inşa edilmiş ilk 
tapınağıdır. Büyüklüğü, 105 x 50 m. ve ön 
cephesi diğer Artemis (Ana Tanrıça) 
tapınakları gibi batıya dönüktür. Anadolu’da 
çok eski bir inanç biçiminin Ege Arkaik 
dönemindeki yansıması ve devamı olan 
Efes’li Artemis’in Tapınağı Antik çağın yedi 
harikasından biri olarak kabul edilmektedir. 
İngiliz demiryolu mühendisi J.T.Wood 
tarafından yedi yıl arandıktan sonra 1869 
yılında bulunmuş ve kazılara başlanılmıştır. 
1904 – 1905 yıllarında yine British Museum 
adına D.G.Hogorth, 1965 yılından sonra da 
Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından 
kazıları yapılmıştır. 

Altında Myken dönemine kadar inen bazı 
anıtlar bulunan Artemis Tapınağı ilk kez 
M.Ö.6.yüzyılın ortalarında Kral Kroisos’un 
yardımıyla inşa edildi. Antik kaynaklardaki 
efsaneye göre adını ölümsüzleştirmek 
isteyen Herostratos adına biri tarafından 
M.Ö.356 yılında Büyük İskender’in doğduğu 
gece yakıldı. Mimar Paionios Demetrios ve 
Kheirokrates tarafından yeniden planlanıp 
yapılan Tapınak M.S. 263 yılında Goth’lar 
tarafından yağma edildi. 400 yılından sonra 
kült sona erdi. Tapınağa ait mimari 
elemanlar St.Jean Bazilikası gibi bazı 
yapıların inşasında kullanıldı. 
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Diğer Tarihi ve Turistik Yerler 

 

Yedi Uyuyanlar 

Panayır Dağı eteklerinde Bizans Döneminde 
mezar kilisesi haline getirilmiş olan bu yer, 
Geç Roma imparatorlarından Decius 
zamanında (M.S. 249-251) putperestlerin 
zulmünden kaçan 7 Hıristiyan gencin 
sığındıkları ve 200 yıl uyuduktan sonra 2. 
Theodosius zamanında uyandıklarına 
inanılan (mezar anıtı) mağaradır. Burada iki 
kilise ile çok sayıda mezar bulunmaktadır. 
Kalıntılar M.S. 5-6. yy’a tarihlendirilir. 

 

Ayasuluk Örenyeri 

Selçuk çevresinde bazı höyüklerden sonra 
Tunç Çağında Ayasuluk Tepesinde yerleşme 
olduğu bilinmektedir. Helenistik ve Roma 
devirlerinde Efes Örenyerinde gelişen kent 
Bizans Çağında yeniden Ayasuluk Tepesine 
gelmiştir. 1330 yılında Türkler tarafından 
alınan ve Aydınoğullarının merkezi olan 
Ayasuluk 16. yüzyıldan itibaren küçülmeye 
başlamıştır. Ayasuluk Tepesinin zirvesinde 
yer alan Kale Bizans Çağında yapılmıştır. 
Ancak günümüzde görülen yapı ve surların 
çoğu Selçuklu ve Osmanlı Devirlerine aittir. 
Ayasuluk Tepesinde yer alan St. Jean 
Bazilikası Bizans İmparatoru Büyük 
Jüstinien tarafından inşa ettirilmiştir. 
Döneminin en büyük yapılarından biri olan 
altı kubbeli kilisenin merkezi kısmında altta 
Hz. İsa’nın Havarilerinden St. Jean’ın mezarı 
bulunmaktadır. Ayasuluk Tepesinin batı 
eteklerinde bir diğer önemli yapı olan İsa 
Bey Cami yer almaktadır. 1375 yılında 
Aydınoğullarından İsa Bey tarafından Şamlı 
Mimar Ali’ye inşa ettirilmiş olan Cami, açık 
avlusu ve plan özellikleri ile Türk Sanat 
Tarihinde önemli bir yapıdır.  

 

Meryem Ana Evi 

Bülbül Dağı üzerinde Hıristiyanlığın kutsal 
anası Hz. Meryem'in Evi bulunmaktadır. 
Hıristiyanlarca ''Panaya Kapulu'' olarak da 
adlandırılan kutsal yerin M.S.4. yüzyılda inşa 
edildiği sanılmaktadır. Hz. İsa'nın yakalanıp 
çarmıha gerilişinden kısa bir süre önce 
annesini arkadaşı ve havarisi olan St. Jean'a 
teslim etmiştir. St. Jean Hz. İsa'nın çarmıha 
gerilişinden sonra Hz. Meryem'in Kudüs'te 
kalmasını sakıncalı bulduğundan onu yanına 
alarak kaçırmış ve buraya getirmiştir. 
Hıristiyanlık dinini yaymak gibi kutsal bir 
görevi üstlenmiş olan St. Jean çağın en büyük 
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kenti durumundaki Efes'i kendine hedef 
seçmiş Hz. Meryem'i putperestlerin diyarına 
sokmak istemediğinden onu Bülbül Dağı 
eteklerinde sık ağaçlarla kaplı bir köşede 
yaptığı kulübede gizlemiştir.  

St. Jean'ın her gün gizli gizli onu ziyarete 
gittiği ve yiyecek içecek götürerek yokladığı 
bilinmektedir. Hz. Meryem'in tam 101 yaşına 
kadar Bülbül dağındaki bu yerde yaşadığı ve 
burada öldüğü kabul edilmektedir. St. Jean 
Meryem Ana' yı yine bu dağda kendisinden 
başka hiç kimsenin bilmediği bir yere 
götürmüştür. Hıristiyanlığın yayılmasından 
sonra Hz. Meryem'in bulunduğu yere 
Hıristiyanlarca ''Haç'' şeklinde bir kilise inşa 
edilmiştir. Burası kötürüm olan ve 
Türkiye'ye gelemeyen bir Alman rahibenin 
tarifleri üzerine bulunmuştur. 

 

Su Kemerleri 

Polli Su Kemeri, Selçuk-Aydın karayolunun 6. 
Km.sindeki Gaius Sextillius Pollio Aquaduct'ü 
olarak tanınan ve Agustus Dönemi'nde 
yapılmış olan Su Kemeri'dir. 

Bir diğer su kemeri ise doğu yönünden gelip 
Ayasuluk Tepesi'ne doğru giden Bizans Su 
Yolunun kalıntıları tren istasyonu çevresinde 
ve asfaltın iki tarafında görülebilir. Restore 
edilmiş haliyle su kemerleri bugün Selçuk'un 
simgesi olan leyleklerin barınma ve üreme 
yerleri olmuştur. 

 

İsa Bey Camii 

İsa Bey Camii, Artemis Tapınağı'yla Saint 
Jean Kilisesi arasındadır. 1375 yılında 
Aydınoğlu İsa Bey tarafından yaptırılmıştır. 
Mimar Şamlı Ali'nin eseridir. İsa Bey Camii, 
Türk mimarlık tarihinin Anadolu Beylikleri 
dönemine ait en eski ve gösterişli 
eserlerindendir. 19. yüzyılda kervansaray 
olarak da kullanılmıştır. Simetrik olmayan 
bir plana inşa edilen caminin yamaçta 
konumlandırılan iki giriş kapısı batı ve doğu 
tarafındadır. Batı kapısı yazılar ve geometrik 
şekillerle süslüdür. Batı yönündeki duvarlar 
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mermerle kaplı, diğer cepheler ise kesme 
taştandır. Cephesi, pencere kenarları ve her 
iki kubbesinin de kasnağı Selçuklu çinileriyle 
süslüdür. Caminin doğu ve batı kapısının 
üstünde yükselen iki minareden birisi 
tamamen, diğerinin ise şerefeden yukarısı 
16. yüzyılın ortalarında meydana gelen 
depremlerde yıkılmıştır. Aynı depremlerde 
caminin çatıları da yıkılmıştır. 1975 yılında 
dönemin Selçuk Müftüsü Abdullah Arılık 
tarafından yaptırılan iyileştirme çalışmaları 
ile çatısı ve duvarları onarılmış ve tekrar 
ibadete açılmıştır. 

 

Karakol Yanı Camii 

Kitabesi günümüze gelemediğinden yapım 
tarihi kesinlik kazanamamıştır. Yakın 
tarihlerde onarılan caminin mimari 
üslubundan Aydınoğulları döneminde, XIV. 
yüzyılda yapıldığı, sonraki yıllarda da 
onarıldığı anlaşılmaktadır.  

Cami kesme taştan tuğla hatıllı, kare 
planlıdır. Önünde iki sütun ve iki payenin 
yuvarlak kemerlerle birbirine bağlandığı üç 
bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. 
Yuvarlak kemerli bir kapıdan içerisine girilen 
caminin üzeri yüksek kasnaklı bir kubbe ile 
örtülmüştür. Kasnağın üzerine sağır nişler 
yapılmıştır. Bu nişlerin içerisine de yuvarlak 
kemerli küçük vitraylı pencereler 
yerleştirilmiştir.   

Caminin iki yan duvarında dikdörtgen söveli, 
sağır kitabelikli ikişer pencere 
bulunmaktadır. Bunların üzerinde de 
yuvarlak kemerli vitraylı pencereler 
yerleştirilmiştir.  

Mihrap yuvarlak bir niş şeklinde olup, çağına 
uygun bezemesi günümüze gelememiştir. 
Caminin ibadet mekânının duvarına bitişik 
olan minaresi kesme taş kaideli, tuğladan 
silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Şerefe 
altına baklava motifleri ile bezeme 
yapılmıştır. 
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İshak Bey Camii 

Aydın-İzmir yolu kavşağında bulunan bu 
caminin yapım tarihi kesinlik 
kazanamamıştır. Bununla beraber yapı 
üslubundan XIV. yüzyılın başlarında 
Aydınoğulları döneminde yapıldığı 
sanılmaktadır.  

Oldukça harap olan bu cami İzmir Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü tarafından 2005–2006 
yılında onarılarak ibadete açılmıştır.  

Cami kesme taştan tuğla hatıllı, kare planlıdır. 
İbadet mekânının üzeri sekizgen kasnaklı 
kiremitli bir kubbe ile örtülüdür. İbadet 
mekânının iki yan duvarında altlı üstlü birer 
pencere ile aydınlatılmıştır. Mihrap yuvarlak 
bir niş şeklinde olup, dışarıya dikdörtgen 
çıkıntı yapmıştır. Caminin son cemaat yeri 
sonradan eklenmiştir. Cami içerisinde 
bezeme elemanına rastlanmamıştır. Caminin 
yanındaki minaresi yapıdan ayrı olup, 
dikdörtgen taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli 
ve tek şerefelidir. Şerefe altında dönemine 
uygun mukarnaslar görülmektedir. 

 

Kılıçarslan Mescidi 

14. Yüzyıl Selçuklu Beylik eseridir. Kare 
biçimlidir. Dış duvarlar bir sıra tuğla iki sıra 
taş kullanılarak almaşık olarak yapılmıştır. 
Üzeri sekiz köşeli kasnak ve kasnak üstüne 
tek kubbe ile örtülüdür. Son cemaat yeri 
batıdan duvarla kaplı, doğudan sivri kemerli, 
kuzeyden biri gömme sütun olmak üzere dört 
sütun ve üç sivri kemerle biçimlenen revak 
şeklinde düzenlenmiştir. İçeride iki yanda 
gömme birer fil ayağı ve yanlarda düz 
mermer Iento, bunun üzerine tuğladan sivri 
destek kemer yapılmıştır. 

 

Akıncılar Mescidi 

Mescit 14. yüzyıl Beylikler dönemi eseridir. 
Beden duvarlarında taş ve tuğla 
malzemesinin kullanıldığı mescidin ibadet 
mekanı 4,65 m x 4,65 m. kare planlı olup, 
üzeri pandantif içeren bir kubbe ile 
örtülüdür. Kubbe kasnağı köşeli olup, 
tuğladan yapılmıştır. Mescide basık kemerli 
ve üzerinde tuğladan mamul sağır sivri bir 
kemer bulunan küçük bir kapıdan 
girilmektedir. Mihrap nişi köşeli olup, üst 
kısmı mukarnaslıdır. Mihrap nişi yanında 
küçük birer sağır niş daha bulunmaktadır. 
Mescidin ibadet mekanı doğu ve batı 
cephelerinde bulunan yuvarlak kemerli iki 
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küçük pencere ile aydınlatılmaktadır. 

Minare, mescidin kuzey beden duvarı 
bitişiğinde bulunmakta olup, devrinin 
özelliğini taşımaktadır. Yuvarlak olan minare 
kaidesi taş aralarına iki sıra tuğla dizisinin 
yatay ve dikey şekilde konulması suretiyle 
oluşmuştur. Kaidenin orta kısmında bulunan 
tuğladan testere dişi motifli bir bordür 
kaideyi çevrelemektedir. Kaideden 
minarenin sekizgen olan kürsü kısmına 
baklavalı bir kuşakla geçilmektedir. Bu 
kuşağın üzerinde güzel tuğla işçilikleri 
görülmeye değerdir. Şerefesine kadar ayakta 
kalmış olan minarenin şerefesinin altında 
kısmen bozulmuş durumda olan stalaktitler 
görülmektedir. 

İbadete açık olan mescidin minaresinin üst 
kısmı yıkılmış olup, Selçuk Turizm derneği 
tarafından mescidin ibadet mekanın 
duvarları sıvanmıştır. 

 

İsa Bey Hamamı 

Ayasuluk Kalesi ile St. John Kilisesi’nin 
bulunduğu tepenin yamacında bulunan bu 
hamam İsa Bey Camisi ile birlikte yapılmıştır. 
Kitabesi günümüze gelemediğinden, yapım 
tarihi kesinlik kazanamamakla beraber 
caminin yapım kitabesine dayanılarak 1375 
yılında Aydınoğlu İsa Bey tarafından 
yaptırıldığı sanılmaktadır. 

 

Azize Hatun Hamamı 

Efes Müzesi bitişiğinde bulunan bu hamam 
müzenin bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Hamamın kitabesi günümüze gelememiş, 
yapı üslubundan XVI. yüzyılda yapıldığı 
sanılmaktadır.  

Moloz taş ve tuğladan yapılan hamam 
haçvari dört eyvanlı ve dört köşe hücreli 
hamam tipinin değişik bir uygulamasıdır. 
Soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden 
meydana gelmiştir. Soyunmalık ile ılıklık 
arasında küçük bir geçiş mekânı bulunan bu 
hamam Efes Müzesi tarafından 1969–1972 
yıllarında onarılmıştır. Günümüzde müzenin 
etnografya bölümünü oluşturmaktadır. 
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Keçi Kalesi 

İzmir ili Selçuk ilçesine 9 km. uzaklıktaki 
Alaman Dağında 300 m. yükseklikte bulunan 
bu kaleye çıkışın çok güç olmasından ötürü 
Keçi Kalesi ismi verilmiştir. Kızılhisar diye de 
anılan bu kale Menderes Ovasına hâkim bir 
noktada Sardes yolunu kontrol altında tutan 
bir gözetleme ve kontrol kalesi 
niteliğindedir. Tarihi kaynaklarda bu kalenin 
Helenistik dönemde, daha sonraki Roma ve 
Bizans dönemlerindeki ismine 
rastlanmamıştır.  

Kale Helenistik dönemde (MÖ.300-MS.20) 
yapılmış, daha sonra Roma, Bizans ve 
Selçuklular tarafından da kullanılmıştır.  

Kesme taştan dikdörtgen planlı olarak 
yapılan kalede yer yer moloz taş ve tuğla da 
kullanılmıştır. Duvar örgüsünde Bizans 
döneminde kireç harcı kullanılmıştır. Kale iç 
ve dış kale olmak üzere iki bölümden 
meydana gelmiştir. Giriş kapısının iki yanına 
dikdörtgen planlı kuleler yerleştirilmiştir. İç 
kalenin kuzeyinde depolar bulunmaktadır. 
Kalenin, yazıt ve süsleme detayları 
olamadığından, ayrıca yazılı kaynaklarda 
bahsedilmediğinden kesin tarihlendirilmesi 
mümkün değildir. Latmos bölgesinde (Bafa 
Gölü çevresi) bulunan kaleler, gerek tüm 
yapı karakteriyle detay konstrüksiyonları 
açısından benzerlik göstermektedir. Böylece 
bu kalenin, 13.yy da, Laskarisler Dönemine 
tarihlenebilir. Kalenin Bizans ismi bilinmese 
de Kızılhisar dendiği bilinmektedir. Kaleye 
çıkış, en kolay kuzey tarafından gerçekleşip, 
yer yer kireçtaşı bloklardan yapılmış 
Ortaçağdan kalma bir yol takip ederek bir 
saat kadar sürer. Keçi Kalesinin kuzey 
tarafında bulunan Hellenistik Kaleye giden 
yol üzerinde Hellenistik bir sarnıç yer 
almaktadır. 

 

Şirince Köyü 

Şirince’nin kuruluşuyla ilgili kesin bir 
kaynak bulunmamakta olup kuruluşunun 
M.S 6 yy kadar indiği tahmin edilmektedir. 
Resmi kaynaklarda kırkınca-çirkince en 
yakın 16.yy da 1583 tarihli Aydın Vakıf 
Defteri vb. Osmanlı İmparatorluğu 
kayıtlarında geçmektedir. Şirince hakkında 
pek fazla resmi kaynak olmadığı için halk 
tarafından en kabul görmüş kuruluş hikayesi 
şu şekildedir. 

Roma imparatorluğu zamanında Efes 
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dünyanın en büyük ticaret merkezi ve 
kentlerinden birisidir. Efesliler civarda 
başlayan su baskınlarından, sıtma 
salgınından korunmak, ayrıca daha güvenli, 
bulunduğu konum itibariyle daha korunaklı 
olduğu için Şirince’ye sığınırlar. Bundan 
dolayı buraya aynı zamanda dağdaki Efes 
denilmektedir. 

Kyrkindje, Kirkincdsche, Kirkidje, Kırkıca, 
Kırkınca şeklinde Kiepert haritalarında adı 
geçen Şirince’ye, Aydınoğulları döneminde 
azat edilen bir grup Rum yerleşmiştir. Köy 
başkasına verilmesin diye Beyin sorduğu 
köyünüz nasıl sorusana verdikleri çirkince 
cevabı üzerine köy Ayasuluk (Selçuk) ve 
diğer yerlerde Çirkince diye anılmaya başlar. 
Kırkınca Çirkince olur. 

Aydınoğulları Beyliğini Osmanlıların 
almasıyla, Şirince Osmanlı topraklarına 
katılır. 
 
Osmanlı döneminde Şirince iki büyük incir 
tüccarı yetiştirmiş, İnciri ile ün yapmıştır. 
Şirince de toplanan incirler develerle 
Kemeraltı’na (İzmir) götürülüp satılırmış. 
Bundan dolayı Şirince’de günümüzde sadece 
bir tane kalmış deve ahırları çok fazlaydı. 

1910 yılına kadar huzur içinde yaşayan 
Şirinceliler, Yunanistan’dan sürülmüş 
göçebelerin kışkırtmalarıyla hareketlenmeye 
başlamış, Balkan savaşında Osmanlıya 
zaman zaman direnişte bulunmuşlar. 
Kurtuluş savaşında Yunanistan tarafında yer 
alan bazı Şirinceliler kurtuluş savaşının 
kazanılmasıyla Yunanistan’a kaçmıştır. 
Köyde kalan birkaç yaşlı dışında da yapılan 
mübadele ile Şirinceliler Yunanistan’a 
yerleştirilmiştir. 

1924 yılındaki göçmen mübadelesi ile 
Yunanistan’da (Selanik, Provusta, Kavala, v.b. 
gibi) yaşayan Türkler bu köye yerleştirilir. 

Cumhuriyet yıllarında İzmir Valisi olan 
Kazım Dirik Paşanın buraya yaptığı ziyareti 
sırasında “Böyle güzel bir yer Çirkince 
olamaz; olsa olsa Şirince olur” demesiyle 
Çirkince Şirince olmuştur. 
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SELÇUK Tİ CARET ODASİ 
Selçuk Ticaret Odası; Süleyman Kubur,  Şinasi Şar, İbrahim Ethem Dereli ve Göktaş 
Remzi Çelikel’in önderliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde yapmış oldukları 
girişimleri sonucunda Tire Ticaret Odası’ndan ayrılarak 01.07.1989 tarihinde 
faaliyetlerine başlamıştır. İlk Meclis Başkanı Hasan Kubur, ilk Yönetim Kurulu Başkanı 
ise Şinasi Şar’dır. 

Selçuk merkez ilçe ile Selçuk’a bağlı Çamlık Köyü, Acarlar Köyü, Belevi Beldesi, 
Gökçealan, Zeytinköy Selçuk Ticaret Odası’nın çalışma alanı içerisindedir. 

MECLİS BAŞKANLARIMIZ  

ADI-SOYADI GÖREV YILLARI 

HASAN KUBUR 1989-1993 

İ.ETHEM DERELİ 1993-2001 

CUMHUR YELKEN 2001-2005 

K.İSMAİL KANTAROĞLU 2005-2009 

TİJEN ARAS 2009-2013 

YUSUF DERELİ 2013-… 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLARIMIZ  

ADI-SOYADI GÖREV YILLARI 

ŞİNASİ ŞAR 1989-1990 

G.REMZİ ÇELİKEL 1990-2001 

BAYRAM BOZDEMİR 2001-2005 

CUMHUR YELKEN 2005-2013 

KORAY YOLCU 2013-… 
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MESLEK KOMİTELERİ 
Odamızda 7 ayrı meslek komitesi bulunmaktadır.  

Meslek Grubu 1  

Bu meslek grubunda faaliyet gösteren 116 üyemiz bulunmaktadır. 

MESLEK KOMİTESİ 1 

AD-SOYAD GÖREVİ 

ÖZKAN KÖRPE BAŞKAN 

SAVAŞ BATTAL BAŞKAN YARDIMCISI 

İSMAİL KARAHAN ÜYE 

MEHMET ÇERÇİOĞLU ÜYE 

ZEYNEL KIRITAK ÜYE 

MUSTAFA ÜNSAL ÜYE 

MEHMET SAİT UÇAK ÜYE 
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Meslek Grubu 2  

Bu meslek grubunda faaliyet gösteren 56 üyemiz bulunmaktadır. 

MESLEK KOMİTESİ 2 

AD-SOYAD GÖREVİ 

ALİ HAYDAR ŞAHİN BAŞKAN 

YAŞAR AYDIN BAŞKAN YARDIMCISI 

MURAT TABAK ÜYE 

LEVENT KARAVAN ÜYE 

ENGİN KIZILDERE ÜYE 

 

Meslek Grubu 3  

Bu meslek grubunda faaliyet gösteren 70 üyemiz bulunmaktadır. 

MESLEK KOMİTESİ 3 

AD-SOYAD GÖREVİ 

AYDIN İNAN BAŞKAN 

İBRAHİM TOMRUK BAŞKAN YARDIMCISI 

HASAN UYSAL ÜYE 

CUMHUR YELKEN ÜYE 

HAKAN SAÇLIOĞLU ÜYE 
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Meslek Grubu 4  

Bu meslek grubunda faaliyet gösteren 109 üyemiz bulunmaktadır. 

MESLEK KOMİTESİ 4 

AD-SOYAD GÖREVİ 

OSMAN CAN BAŞKAN 

LEVENT EKİNCİ BAŞKAN YARDIMCISI 

AHMET DÜZGÜN ÜYE 

ZEKİ YENİ ÜYE 

AYDIN CAN ÜYE 

YUSUF DERELİ ÜYE 

ÜMÜT YOLCU ÜYE 

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

Meslek Komitesi 3 Toplantı Katılım 
Oranları 
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Meslek Grubu 5  

Bu meslek grubunda faaliyet gösteren 50 üyemiz bulunmaktadır. 

MESLEK KOMİTESİ 5 

AD-SOYAD GÖREVİ 

ALİ ADIGÜZEL BAŞKAN 

CUMHUR AHMETÇİK BAŞKAN YARDIMCISI 

TAMSUER GÜLTEKİN ÜYE 

VOLKAN TABAK ÜYE 

HACI BAYRAM ERSEN ÜYE 
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Meslek Grubu 6 

Bu meslek grubunda faaliyet gösteren 144 üyemiz bulunmaktadır. 

MESLEK KOMİTESİ 6 

AD-SOYAD GÖREVİ 

MEHMET TAŞ BAŞKAN 

ENGİN DEMİR BAŞKAN YARDIMCISI 

ALPASLAN COŞKUN ÜYE 

KORAY YOLCU ÜYE 

YILDAN POSTA ÜYE 

İLKAN GÜLGÜN ÜYE 

MUSTAFA BAĞIRSAKÇI ÜYE 

 

Meslek Komitelerinin Oluşumu  

Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden, 
üye sayısı onbini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden oluşur. Asıl üyeler 
kadar da yedek üye seçilir.       

Komite kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. 

Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, 
aynı faaliyet sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların meslek komiteleri ile 
17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev 
alabilirler.  

Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye 
sayılarının tespiti ve diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak  yönetmelikle düzenlenir. 
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Görevleri  

a. Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri 
görüşülmek üzere yönetim kuruluna  teklif etmek. 

b. Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, 
başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis 
toplantısına katılmasına karar vermek. 

c. Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi 
istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. 

d. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Meslek Komitesi Toplantıları  

Meslek komiteleri her ay toplanmakta, sektör sorunları, güncel gelişmeler konusunda 
kararlar almaktadır. Meslek komiteleri ayrıca Mart ve Ekim aylarında ortak toplantı 
gerçekleştirmektedir. 
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MECLİS 
Odamız Meclisi 15 üyeden oluşmaktadır.  
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Meclisin Oluşumu  

Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek 
komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, 
dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda  beşer meclis 
üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.  

Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı 
seçer. 

Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı 
faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 
sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. 

Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine 
seçilemezler. 

Görevleri  

a. Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 

b. Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. 

c. Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 

d. Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. 

e. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. 

f. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 

g. Üyeleri arasında  veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde 
bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri 
kurmak,  mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini 
onaylamak. 

h. Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları 
karara bağlamak. 

i. Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, 
sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 

j. Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para 
almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri 
çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar 
vermek. 

k. Oda iç  yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. 

l. Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin 
olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara 
bağlamak. 

m. Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. 

n. Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve 
kongrelerine delege göndermek. 

o. Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk 
eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler 
gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü 
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içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden 
yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim 
kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu 
yetkisini yönetim kuruluna devretmek. 

p. Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş 
kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.   

q. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Meclis Toplantıları  

Meclis her ay toplanmakta, sektör sorunları, güncel gelişmeler, yönetim kurulu 
tarafından sunulan öneriler konusunda kararlar almaktadır.  
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YÖNETİM KURULU 
Odamız Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır.  

 

Yönetim Kurulunun  Oluşumu  

Oda yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda 
beş; yirmi ile yirmidokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuzdokuz arasında olanlarda 
dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda onbir kişiden oluşur.  

Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek 
liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki 
başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. 

Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya 
borsanın meclisinde de görev alamazlar. 
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Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından 
belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının 
başlamasına kadar gündeme yeni madde eklenir. 

Görevleri  

a. Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. 

b. Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda 
meclisine sunmak. 

c. Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. 

d. Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve 
nakillerine karar vermek. 

e. Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca 
verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 

f. Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise 
sunmak. 

g. 5174 sayılı TOBB Kanunu ve  ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. 

h. Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında 
yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.                                    

i. Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. 

j. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî 
ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen 
maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân 
etmek. 

k. Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen  esas 
ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. 

l. Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini 
ödüllendirmek. 

m. Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve 
özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul 
ve derslik yapmak.  

n. Hakem veya hakem heyeti seçmek. 

o. 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka 
bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. 

Yönetim Kurulu  Toplantıları  

Yönetim Kurulu her hafta toplanmakta, sektör sorunları, güncel gelişmeler, oda 
ihtiyaçları doğrultusunda kararlar almaktadır.  
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HİZMET İSTATİSTİKLERİ 
Üye Kayıt ve Terkin İstatistikleri  

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 9 uncu 
maddesine göre odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren 
bir ay içinde bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadır. Odalara kayıt talep 
üzerine yapılır. Ancak, bu maddenin birinci fıkrasına göre kayıt zorunluluğunu yerine 
getirmeyenler hakkında bu Oda Muamelat Yönetmeliğinin 7. maddesi hükmü saklıdır. 
Odalara talep üzerine veya resen üye kaydı yapılabilmesi için kaydı yapılacakların 
ticaret siciline kayıtlı olması şarttır.  
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Belge ve Hizmet İstatistikleri  

5174 Sayılı TOBB Kanunu kapsamında, odalar ve bunların şubeleri, Kanunun 26. 
maddesinde ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri talep halinde verir veya onaylar.  

Belgeler matbu olarak düzenlenip verilebildiği gibi belgelerin ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak elektronik ortamda da düzenlenip verilebilmesi mümkündür.  

Bu kapsamda odamız tarafından üyelerimizin talepleri doğrultusunda belge hizmetleri 
verilmektedir. 
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MALİ  DEĞ ERLENDİ RME 
BÜTÇE  

2015 yılı bütçesi 2014 yılı sonunda Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun şekilde 
hazırlanmıştır. 2015 yılı sonu geliri; gelir bütçesi rakamının %25,37 altında 
gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl performansı bölgesel etkenler nedeniyle 
yakalanamamıştır. 

 

2015 yılı sonu gider rakamı, gider bütçesi rakamının %31 oranında altında 
gerçekleşmiştir. 
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GELİRLER  

2014 yılı gelirleri; 2013 yılına göre %40 oranında artış göstermiştir. 2015 yılında ise 
2014 yılına göre %25 oranında bir düşüş yaşanmıştır.  

 

Kayıt Ğelirleri 

Kayıt Ğelirleri 2014 yılında 2013 yılına, 2015 yılında ise 2014 yılına oranla %11 
artmıştır. 
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2013-2014 18% 64% 71% 13% 40%

2014-2015 -19% -1% -50% -26% -25%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

TOPLAM GELİR DEĞİŞİMİ 

1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Toplam

2013-2014 -32% 17% 67% 22% 11%

2014-2015 40% 15% -28% 36% 11%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

KAYIT GELİRLERİ 



 

 
- 38 - 

Yıllık Aidatlar 

2014 yılında 2013 yılına göre %46 oranında artış yaşanırken, 2015 yılında ise %33 
oranında azalmıştır.  

 

Munzam Aidat Gelirleri 

Munzam Aidat Ğelirleri 2014 yılında 2013 yılına göre %80 artış gösterirken 2015 
yılında 2014 yılına oranla %26 düşüş göstermiştir. 
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Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler 

2014 yılında 2013 yılına göre %14 oranında düşüş yaşanırken 2015 yılında 2014 yılına 
göre %4 düşmüştür. 

 

Belge Gelirleri 

2014 yılında 2013 yılına göre %40 oranında düşüş yaşanmıştır. 2015 yılında belge 
gelirleri 2014 yılına göre %47 oranında artmıştır. 
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Tarife Tasdik Gelirleri 

2014 yılında 2013 yılına göre %30 artış yaşanırken 2015 yılında 2014 yılına göre 
%38’lik düşüş yaşanmıştır. 

 

Bağış ve Yardım Ğelirleri 

Bağış ve Yardım Ğelirleri 2014 yılında 2013 yılına göre %264 oranında artmıştır. 2015 
yılında ise 2014 yılına göre %77 düşüş yaşanmıştır. 
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Faiz Gelirleri 

2014 yılında 2013 yılına göre %12 oranında artmıştır. 2015 yılında ise 2014 yılına göre 
%2 düşüş yaşanmıştır. 6552 sayılı Borç Yapılandırma Kanunu ile silinen faizler faiz 
gelirlerinde de düşüşe neden olmuştur. 
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GİDERLER  

2014 yılında toplam giderler 2013 yılına göre %31’lik bir artış gösterirken 2015 yılında 
2014 yılına göre %14 oranında düşmüştür. 

 

Personel Giderleri 

Bir personelimizin emekli olmasından ötürü 2014 yılında 2013 yılına göre %65 artış 
gösteren personel giderleri; 2015 yılında 2014 yılına göre %22 oranında düşmüştür.  
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Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 2014 yılında 2013 yılına göre %5, 2015 yılında 
ise 2014 yılına göre %1 oranında düşüş göstermiştir. 

 

Basın Yayın Ğiderleri 

2014 yılında 2013 yılına göre %83 artış gösteren basın yayın giderleri 2015 yılında 
2014 yılına göre %58 oranında düşmüştür. 
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Kira Giderleri 

2014 yılında 2013 yılına göre ve 2015 yılında 2014 yılına göre %8 artış yaşanmıştır. 

 

Ğenel Yönetim Ğiderleri 

2014 yılında 2013 yılına göre %92 azalma yaşanırken 2015 yılında 2014 yılına göre 
%72 oranında artış görülmüştür. 
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Seyahat Ve Yol Giderleri 

2014 yılında katılım gösterilen etkinlik, toplantı ve fuarlarda yaşanan artışlar 2013 
yılına göre seyahat ve yol giderlerinde de %70’lik bir artışa neden olmuştur. 2015 
yılında ise 2014 yılına göre %18’lik artış yaşanmıştır. 

 

Birlik Aidatı Kanuni Aidat Payı ve Üyelik Ğiderleri 

2014 yılında oda gelirlerinde gerçekleşen artış giderlerde de 2013 yılına göre %23’lük 
bir artış olarak yansımıştır. 2015 yılında ise 2014 yılına göre %2 artış göstermiştir. 
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Eğitim ve Fuar Giderleri 

2014 yılında 2013 yılına göre fuar katılımlarında gerçekleştirilen artış nedeniyle 
giderler de %56 oranında artmıştır. 2015 yılında ise 2014 yılına göre %14’lük bir düşüş 
yaşanmıştır. 

 

Bağış ve Yardımlar 

2014 yılında 2013 yılına göre %28 artan bağış ve yardımlar 2015 yılında 2014 yılına 
göre %47 oranında düşmüştür. 
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Vergi, Resim ve Harçlar 

2014 yılında 2013 yılına göre %57, 2015 yılında 2014 yılına göre %64 oranında artış 
yaşanmıştır. 
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ORGANİZASYON YAPISI 
Organizasyon Şeması  

 

Birimler ve Görevleri  

Genel Sekreterlik 

Oda’nın idari sicil amiridir. Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ve yasal mevzuat 
doğrultusunda Oda faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. 

Ticaret Sicil  

Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği kapsamında Ticaret Sicil faaliyetlerinin 
yürütülmesinden sorumludur. 

Oda Sicil 

5174 Sayılı TOBB Kanunu ve Oda Muamelat Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış Oda Muamelat 
faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. 

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler  

Oda tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin duyurulması, paydaşlarla ilişkilerin 
yürütülmesinden sorumludur. 

Bilgi İşlem  

Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısının gelişen teknoloji ve üye ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirilmesi ve sürdürülmesinden sorumludur. 

Muhasebe 

5174 sayılı TOBB Kanunu kapsamında yayınlanan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun 
olarak muhasebe faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. 
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İnsan Kaynakları  

İlgili İş Kanunu (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu) ve TOBB Kanunu 
kapsamında yayınlanan Personel Yönetmeliği’ne uygun olarak İnsan Kaynaklarının 
yönetiminden sorumludur. 

Dış Ticaret  

Üyelerin uluslararası ticarete yönlendirilmesi için gerekli faaliyetlerin organize edilmesi, üyelere 
uluslararası ticaret konusunda danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi ve uluslararası ticarete 
yönelik analizlerin yapılmasından sorumludur. 

Personel  
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
Çalışan Profili  

 

Adet % 

Ç
a

lı
şa

n
 

S
a

y
ıs

ı Kadın Çalışan Sayısı 4 % 80 

Erkek Çalışan Sayısı 1 % 20 

Ortalama Çalışma Süresi 6 - 

Ö
ğ

re
n

im
 D

u
ru

m
u

 

İlköğretim 1 % 20 

Lise 0 - 

Ön Lisans 0 - 

Lisans 4 % 80 

Yüksek Lisans ve Doktora 0 - 

Personel Memnuniyeti 

Odamız, üyelerimize hizmet sunumu kalitesinin artırılması için personel görüşlerine önem 
vermektedir. Bu kapsamda Personel Memnuniyet Anketi ile görüşlerine başvurulmaktadır. 
Anket sonuçları değerlendirilerek iyileştirme faaliyetleri planlanmaktadır. 2015 yılında 
gerçekleştirilen anket sonucunda memnuniyet oranı %77 çıkmış, gerekli iyileştirme faaliyetleri 
belirlenmiştir. 

Personel Performans Değerlendirme  

Üyelerimize daha iyi hizmet vermek üzere çalışanlarımızın geliştirilmesi İnsan Kaynakları 
Yönetim Sistemimizin temel amaçlarından biridir. Bu kapsamda personel performans 
değerlendirme sistemi oluşturulmuş ve ilk değerlendirme 2015 yılında gerçekleştirilmiştir. 
Performans değerlendirme sonuçları, personel eğitimlerinin planlanması, kişisel ve kurumsal 
gelişimin sağlanması çalışmalarında veri olarak kullanılmaktadır. 

Personel Eğitimleri  

İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi kapsamında Yetkinlik Değerlendirmesi, Personel 
Memnuniyet Anketleri, Personel Performans Değerlendirme Sonuçları, güncel gelişmeler ve 
toplantılarla belirlenen eğitim ihtiyaçları personel eğitimlerinin planlanmasında kaynak olarak 
kullanılmaktadır.  
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İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ 
Paydaş ihtiyaçları doğrultusunda yıllık hedefler belirlenerek iş planlaması 
yapılmaktadır. TOBB Akreditasyon Sistemi’ne kabulümüzden sonra 2016 yılında 
Stratejik Planlama çalışmaları yapılarak 4 yıllık hedefler belirlenecektir. Stratejik 
Planlama çalışmalarının temelini paydaş ve bölge ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüm 
stratejilerinin geliştirilmesi oluşturacaktır. 

2015 Yılı Hedefleri  

Açıklama Hedeflenen Gerçekleşen 

TOBB Akreditasyon Sisteminin 
Kurulması 

Başvuru yapılarak 
sisteme dahil olunması 

Başvuru kabul edildi. 
Dokümantasyon 
hazırlanıyor. 

Personel Eğitimlerinin Artırılması 10 adet 9 adet 

Üye Memnuniyet Oranının Tespiti Aralık 2015 %91,42 

Oda Üyelerine Yönelik Eğitim Verilmesi 2 adet 2 adet 

Personel Performans Değerlendirme 
Sisteminin Kurulması 

Aralık 2015 %91,38 

Personel Memnuniyet Oranının Tespiti Aralık 2015  %77,11 

2016 Yılı Hedefleri  

Açıklama Hedeflenen 

Stratejik Planın Hazırlanması Temmuz 2016 

Akreditasyon Sisteminin belgelendirilmesi Aralık 2016 

Personel Memnuniyet Oranının Yükseltilmesi %80 

Üye Memnuniyet Oranının Yükseltilmesi %93 

Üye Eğitimlerinin artırılması 6 

Personel Performanslarının artırılması %94 

Fuar ve İş Gezisi Düzenlenmesi 6 

Personel Eğitimlerinin Artırılması 14 
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HABERLEŞME VE YAYINLAR 
Odamız paydaşlarıyla iletişimini güçlendirmek, faaliyetlerini duyurmak ve görüş 
oluşturmak amacıyla çeşitli iletişim kanallarını kullanmaktadır.  

WEB Sitesi 

Internet günümüzün en önemli iletişim kanallarından biridir. Bölgemizin turistik 
değerini de göz önünde bulunduran odamız yönetimi, hem paydaşlarımızı 
bilgilendirmek hem de ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla WEB sitemizin 
geliştirilmesi yönünde adımlar atmaktadır. 2016 yılında bu çalışmaları tamamlayarak 
güncel ve etkili web sitemizi yayına sokmayı hedeflemekteyiz. 

Süreli Yayın  

Odamız tarafından paydaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan Selçuk Vizyon 
dergisi 2015 yılında 2 sayı basılarak dağıtımı yapılmıştır. 

 

Basın  

Odamız üye ve ilçe ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği etkinlikleri çeşitli yayın 
kuruluşları kanalıyla duyurmaktadır. 2015 yılında odamız 35 kez basında yer almıştır.  
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Sosyal Medya ve Elektronik Posta 

Günümüzün etkili iletişim araçlarından biri olan sosyal medya da kullanılmaktadır. 
Twitter ve Facebook üzerinden gerçekleştirilen paylaşımlarla haberler ve etkinlik 
duyuruları yapılmaktadır. 

Bir diğer iletişim kanalımız ise elektronik postadır. Mevzuat değişiklikleri ve önemli 
duyurular elektronik posta aracılığıyla üyelere iletilmektedir. 

0

1

2

3

4

5

6

BASINDA ÇIKAN HABERLER 2015 

YEREL BÖLGESEL ULUSAL
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BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
KULLANIMI 
Üyelerle etkin iletişim ve hızlı güvenilir hizmet sunumu amacıyla kurulan bilgi ve 
iletişim teknolojileri alt yapısı günün koşulları doğrultusunda gözden geçirilmekte ve 
geliştirilmektedir. 

Teknik Alt Yapı  

Tüm çalışanlara günün teknolojik koşullarına uygun bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı 
donanımı sağlanmıştır.  

İç ve dış iletişimin sağlanması amacıyla tüm kullanıcıların e-posta adresleri 
bulunmaktadır.  

Üyelere ilişkin bilgiler TOBB tarafından hazırlanmış yazılım üzerinde tutulmaktadır.  

Bilgi Güvenliği  

Veri güvenliği ve kullanıcı yönetiminin sağlanması amacıyla 2015 yılında risk analizi 
çalışmaları gerçekleştirilmiş, risk analizi sonucunda aşağıdaki önlemler alınmıştır. 

 Misafir ağı yerel ağdan ayrılarak networke izinsiz erişimlerin önüne geçilmiştir. 

 Tüm çalışanlara bilgi güvenliği eğitimi verilmiştir. 

 Acil Durum Planı oluşturularak bilgi güvenliğini riske atacak durumlara ilişkin 
tedbirler tanımlanmıştır. 
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ÜYE İLİŞKİLERİ 
Üyelerimiz  

2015 yılı itibari ile faal üye sayımız 606’dır. Üyelerimiz; ağırlıklı olarak Perakende 
Ticareti yapmaktadır. 

Üyelerimizin faaliyet kollarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Faaliyet Kolu Sayı Oran 

Perakende ticaret ( Motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç) 201 33,17% 

Toptan ticaret (motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç) 76 12,54% 

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 51 8,42% 

Konaklama 44 7,26% 

Bina inşaatı 37 6,11% 

Gıda ürünlerinin imalatı 19 3,14% 

Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 16 2,64% 

Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili 
faaliyetler 

14 2,31% 

Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 12 1,98% 

Özel inşaat faaliyetleri 12 1,98% 

Toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı 11 1,82% 

Gayrimenkul faaliyetleri 11 1,82% 

Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri 8 1,32% 

Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz 8 1,32% 

Eğitim 7 1,16% 

Finansal hizmetler ve sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 6 0,99% 

İçeceklerin imalatı 5 0,83% 

İnsan sağlığı hizmetleri 5 0,83% 

Giyim eşyalarının imalatı 4 0,66% 

Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 4 0,66% 

Posta ve kurye faaliyetleri 4 0,66% 

Diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler 4 0,66% 

Kiralama ve leasing faaliyetleri 4 0,66% 

Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 4 0,66% 

Spor faaliyetleri, eğlence ve oyun faaliyetleri 4 0,66% 

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 3 0,50% 

Diğer hizmet faaliyetleri 3 0,50% 

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 2 0,33% 

Diğer imalatlar 2 0,33% 
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Makine ve donanımların kurulumu ve onarımı 2 0,33% 

Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik 
fonları 

2 0,33% 

İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri 2 0,33% 

Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1 0,17% 

Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 1 0,17% 

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 1 0,17% 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 1 0,17% 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 1 0,17% 

Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı 1 0,17% 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 1 0,17% 

Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 1 0,17% 

Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 1 0,17% 

Yayıncılık faaliyetleri 1 0,17% 

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 1 0,17% 

Bilgi hizmet faaliyetleri 1 0,17% 

Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 1 0,17% 

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 1 0,17% 

Reklamcılık ve pazar araştırması 1 0,17% 

Veterinerlik hizmetleri 1 0,17% 

Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 1 0,17% 

Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 1 0,17% 

Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı 1 0,17% 

Toplam 606  

Üyelerimizin %47’lik kısmı Limited Şirket olarak faaliyet göstermektedir.  

Şirket Tipi Sayı Oran 

LİMİTED ŞİRKET 283 46,70% 

GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ 216 35,64% 

ANONİM ŞİRKET 73 12,05% 

KOOPERATIF 26 4,29% 

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ 5 0,83% 

DİĞER İKTİSADİ İŞLETMELER 1 0,17% 

KOMANDİT ŞİRKET 1 0,17% 

VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ 1 0,17% 

Genel Toplam 606  
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Üyelerle İletişim  

Üyelerle gerçekleştirilen her etkinlik sonrası ve yılsonunda Üye Memnuniyet Anketi 
düzenlenmektedir. Anket sonuçları değerlendirilerek iyileştirme çalışmaları 
belirlenmektedir. 
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ÜYELERLE ETKİNLİKLER  

14.05.2015 Şirince Turizm Çalıştayı 

Odamız tarafından 14 Mayıs tarihinde Şirince’de otel, pansiyon, restoran Şarapevi 
işletmecilerinin ve kuyumcuların bir araya geldiği Turizm Çalıştayı yapıldı. İZKA 
moderatörlüğünde yapılan çalıştayda turizmcilerin gözünden fırsatlar ve tehditler tespit edildi, 
çözüm yolları tartışıldı. 
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Üye Ziyaretleri 
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KALİTE YÖNETİMİ 
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları ilk olarak 2008 yılında başlamış ve 
2009 yılında belgelendirilmiştir.  

 

 

2015 yılında sistem geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar kapsamında süreçler; 
TOBB Akreditasyon Sistemi’ne uyumlu hale getirilmiştir. Süreçlerin yürütülmesi, 
izlenmesi, ölçülmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması ile ilgili dokümantasyon 
Kalite Yönetim Sistemi çatısı altında tanımlanmıştır. 

URS tarafından 27.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen denetim sonucunda herhangi bir 
uygunsuzluk tespit edilmemiştir. 
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TOBB Akreditasyon Sistemi 

Paydaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Kalite Yönetim 
Sistemi’nin kurulmasının ardından Oda/Borsa faaliyetlerinin geliştirilmesi için 
oluşturulmuş olan TOBB Akreditasyon Sistemi uyum çalışmaları başlatılmıştır. 2015 
yılında sisteme yapılan başvuru kabul edilmiştir. 2016 yılında gerçekleştirilecek 
çalışmalar sonunda gerçekleştirilecek denetimle sistem onayı verilecektir. 

Sistemin etkin bir biçimde kurulması ve işletilmesi amacıyla TOBB tarafından çeşitli 
eğitimler düzenlenerek oda ve borsaların gelişimine destek verilmektedir. 
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İLETİŞİM AĞI 
2015 Yılı Faaliyetler  

Odamız paydaş ve bölge sorunlarını tespit etmek, çözümüne katkı sağlamak, 
üyelerimizin gelişiminin sağlanması gibi amaçlarla çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirmektedir.  

İLETİŞİM AĞI ETKİNLİKLERİ  

Oda ve Borsalar 

08.05.2015 İzmir İli Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı 

Ödemiş’te Yapılan İzmir Odaları Yönetim Kurulları Ortak Toplantısına Meclis 
Başkanımız Yusuf Dereli,  Yönetim Kurulu Başkanımız Koray Yolcu, Genel Sekreter Filiz 
Acargil ile Basın Danışmanı Berrin Dereli katılmıştır. Toplantıda; İzmir Tanıtım 
Platformu Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanımız Koray Yolcu önerilmiş, oybirliği ile 
kabul edilmiştir.  

 

Fuarlar 

Üyelerimizin ve bölgemizin tanıtımını sağlamak üzere çeşitli fuar organizasyonlarına 
oda olarak katılım sağlanmaktadır.  

30.05.2015-31.05.2015 Kuveyt’te Türkiye Tanıtım Günleri 

Kuveyt’te düzenlenen Türkiye Tanıtım Günleri kapsamında İzmir ve Selçuk tanıtıldı. 
Kuveyt’in özel konuğu olarak davet edilen İzmir ekibi içinde yer alan Selçuk Ticaret 
Odası üyesi Can Carpet, kendi ürünlerinin yanı sıra broşür ve CD’lerle Selçuk’u tanıttı. 
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21.08.2015-24.08.2015 Expo Aegean 2015 Midilli 

21-24 Ağustos 2015 tarihleri arasında Yunanistan’ın Midilli Adası’nda yapılan Expo 
Aegean 2015 Fuarı’nda katılımcı olarak yer alınmıştır. UNESCO teması ile oluşturulan 25 
m2’lik standla Midilli ile ticari ve kültürel ilişkilerin artması ve Midilli’ye gelen yerli ve 
yabancı ziyaretçiye Selçuk turizmini tanıtmak amaçlanmıştır. 

Üyelerimizin de dahil olduğu bir tur düzenlenerek hem ortak tanıtım gerçekleştirilmiş, 
hem de üyelerimizle ilişkilerimizde önemli bir deneyim yaşanmıştır. 
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Uluslararası İlişkiler  

05.07.2015 Efes’in UNESCO Tanıtımına Destek  

Efes’in UNESCO adaylığına ilişkin Kültür Turizm Bakanlığı’nın Paris’te yaptığı tanıtım 
çalışmalarına Belediye ile birlikte Oda olarak destek verilmiştir.   

UNESCO sürecine başından beri Odamız adına destek veren Yönetim Kurulu Başkanımız 
Koray Yolcu Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Dünya Miras Komitesi 
Toplantısı’nda Türkiye'nin “Efes” dosyası görüşmelerine de katılmıştır. 

 

İşbirliği Faaliyetleri  

Üye ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli kurum kuruluşlarla işbirliği faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Mayıs 2015 KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

Her yıl düzenlediğimiz KOSGEB Destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde 5. Dönem 
Kursu Mayıs 2015’de gerçekleştirilmiştir.   
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18.06.2015 İZKA Yönetimi 

18 Haziran 2015’de EBSO’da yapılan toplantıda İZKA’nın yönetim kurulu üyeleri seçimi 
yapılmıştır. İlçe Odalarından ilk defa yönetim kurulu adayı olarak önerilen Başkanımız 
Koray Yolcu oy çokluğu ile İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş, ilçe 
Odalarından İZKA yönetimine giren ilk Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. 

 

01.10.2015 İzmir Ticaret Odası ile Turİzmir İzmir Turizm Zirvesi 

Dünyadaki turizm trendlerini belirleyen ve turizm hareketlerine yön veren, dünyanın her 
yerinden gelen Seyahat Acenteleri Birliği Başkanları 1 Ekim 2015’de İzmir'de başlayan İzmir 
Ticaret Odası'nın organize ettiği Turizmir İzmir Turizm Zirvesine katıldıktan sonra UNESCO 
dünya mirası listesine giren Efes' i gezmek üzere ilçemizi ziyaret etmiştir. Gezinin ardından 
yabancı konuklar Yönetim Kurulu Başkanımız Koray Yolcu tarafından ağırlanmıştır. 
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POLİTİKA VE TEMSİL 
Çeşitli iletişim yöntemleriyle belirlediğimiz üye ve bölge sorunlarının çözümlenmesine 
yönelik faaliyet planlaması gerçekleştirilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

2015 YILI GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER  

Karar Alıcılar  

03.06.2015 CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke’nin Ziyareti 

CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Doç. Dr. Selin Sayek Böke 
odamızı ziyaret etmiştir. Kendisine ziyarette Selçuk’un ekonomik profilinin son durumu 
ile başlıca sorun ve çözüm önerilerini içeren dosya sunulmuştur. 

 

Selçuk Belediye Başkanı ile Genişletilmiş Meclis Toplantısı 

Temmuz 2015 Meclis Toplantımıza konuk olarak katılan Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Zeynel Bakıcı belediye projeleri hakkında bilgi vermiştir. Selçuk Ticaret Hayatının Yerel 
Yönetime İlişkin Çözüm Bekleyen Sorunlar Başkan Bakıcı’ya iletilmiştir. 
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03.10.2015 Binali Yıldırım’ın Odamızı Ziyareti 

Odamızı ziyaret eden Binali Yıldırım'a Selçuk'un ekonomik profili ile acil çözüm 
bekleyen sorunlarını içeren dosya sunulmuştur. Ziyarette Selçuk'un başlıca 
sorunlarından olan Küçük Menderes kirliliği, Pamucak ve Selçuk merkezindeki imar ve 
sit sorunları, tarımdan inşaata, turizmden akaryakıta, Yoncaköy'den Efes esnafının 
durumuna kadar pek çok konu tartışılmıştır. 
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Bölgenin Tanıtımı  ve Geliştirilmesine Yönelik Etkinlikler  

İzmir Ortodoks Kilisesi Lideri’nin Odamızı Ziyareti 

İzmir Ortodoks Kilisesi Başpapazı Kyrillos Sykis ve Ortodoks kilisesi yönetim kurulu 
sorumlusu ve sekreteri Athena Samoğlu beraberindeki Midillili işadamlarıyla odamızı 
ziyaret etmiştir. Din Turizmi’nin giderek önem kazandığı günümüzde bu konudaki 
işbirliğinin artırılması yönünde adımlar atılması için işbirliği yapılmasına karar 
verilmiştir. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Koray Yolcu, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Zeynel Kırıtak, Yönetim Kurulu üyelerimiz Murat Tabak, Dr. Alpaslan 
Coşkun ve İlkan Gülgün bulunmuştur. 

 

Kardeş Şehrimiz Siegburg Belediye Başkanı ve Heyetinin Ziyareti 

1993 yılından beri Selçuk'un kardeş şehri olan Almanya'nın Siegburg Kenti'nin Belediye 
Başkanı ve beraberindeki heyet ilçemizi ziyaret etmiştir. Odamız tarafından Şirince'de 
ağırlanan heyete Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, iki kentin kardeş şehir 
protokolünde imzası bulunan dönemin Belediye Başkanı Kamil Subaşı da eşlik etmiştir.  
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Efes’in UNESCO Tanıtımına Destek 

UNESCO adaylığımıza ilişkin Kültür Turizm Bakanlığı’nın Paris’te yaptığı tanıtım 
çalışmalarına Belediye ile birlikte Oda olarak destek verilmiştir. UNESCO sürecine 
başından beri destek veren odamız Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu, Almanya'nın 
Bonn kentinde düzenlenen Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda ilçemizi temsilen hazır 
bulunmuştur. 

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ  ETKİNLİKLERİ  

07-08.04.2015 8 Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı 8. Ticaret ve Sanayi Şurasına Yönetim 
Kurulu Başkanımız Koray Yolcu katılmıştır. Şurada Selçuk’un acil çözüm bekleyen 
sorunları, İzmir Odalarının sözcüsü seçilen Aliağa Ticaret Odası Başkanı tarafından 
ulaşım, turizm ve tarım başlıklarında birleştirilerek Başbakana iletilmiştir.  

 

01-02.05.2015 TOBB Mali Genel Kurul 

TOBB’un 71. Mali Genel Kurulu Başbakan Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Vural ve TOBB delegelerinin katılımıyla 
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gerçekleştirilmiştir. Genel Kurula Odamızı temsilen Meclis Başkanımız Yusuf Dereli, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Koray Yolcu ve Genel Sekreterimiz Filiz Acargil katılmıştır. 

 

17.09.2015 Teröre Hayır! Kardeşliğe Evet! Yürüyüşü 

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, sendika ve meslek örgütlerinden oluşan toplumun farklı 
kesimlerini temsil eden 14 kuruluş, 17.09.2015 tarihinde teröre karşı birlik çağrısı 
yayınlayarak yürüyüş düzenlemiştir. Yürüyüşe odamızı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanımız Koray Yolcu katılım sağlamıştır. 
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BİLGİ, DANIŞMANLIK VE DESTEK 
Bilgi, danışmanlık ve destek faaliyetleri kapsamında üyelerimizin ihtiyaç duydukları 
konularda eğitimler,  raporlar, bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir. 

Paydaşlarımız tarafından iletilen bilgi talepleri ilgili birimlerce incelenerek gerekli 
bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca oluşturulmakta olan web sitemiz tüm 
paydaşlarımıza geniş bir bilgi ağına erişimi sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. 

Bilgi Danışmanlık ve Destek Faaliyetlerimiz  

 İşletmeler için değişim eğitimi ile işletmelerin kurumsallaşma yolunda 
bilinçlendirilmesine çalışılmıştır. 

 KOSGEB Destekli Girişimcilik eğitimleri ile ilçemizin girişimcilerine katkı 
sağlanmıştır. 

 Düzenlenen Turizm Çalıştayı ile üyelerimizin sorunları hakkında bilgi alınmış, 
çözüm önerileri oluşturulmuştur. 

 Üyelerimizi ziyaret ederek sorunlarına ilişkin incelemeler yapılmıştır. 
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İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM 
Üyelerimizin günün koşullarına uygun gelişimlerinin sağlanması ve bilgilendirilmesi 
amacıyla çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

İş Geliştirme ve Eğitim Faaliyetleri  

Tarih Eğitimler Katılımcı Sayısı 

3-4-5.04.2015 Meclis Üyeleri Bilgilendirme Eğitimi 13 

21.04.2015 İşletmeler İçin Değişim Eğitimi 30 

28.12.2015 E-Fatura ve E-Defter Eğitimi 21 

 Toplam/Ortalama 64 

3-4-5.04.2015 Meclis Üyeleri Bilgilendirme Eğitimi 

Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
Türkiye’deki tüm odaların meclis üyeleri için düzenlediği Meclis Üyeleri Bilgilendirme 
Seminerine katılmıştır. Eğitimde üyelere hizmetin geliştirilmesi için mevzuat, 
akreditasyon sistemi gibi konularda bilgi verilmiştir. 

 

21.04.2015 İşletmeler İçin Değişim Eğitimi 

Mevcut işletmeler için "Eğitim, Değişim ve Gelişim" konulu Yönetim Danışmanı Hakan 
Selçuk tarafından 21 Nisan 2015 tarihinde eğitim verilmiş, eğitim programına meclis ve 
yönetimin yanı sıra üyelerimizden oluşan 30 kişilik bir grup katılım sağlamıştır.  
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28.12.2015 E-Fatura ve E-Defter Semineri 

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) işbirliği ile “E-Fatura ve E-
Defter Semineri" düzenlenmiş, seminere 21 kişi katılım sağlamıştır. 
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KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

Odamız ve KOSGEB işbirliği ile ilçemizde girişimciliğin desteklenmesi amacıyla 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiştir. İlçemizde bugüne kadar vermiş 
olduğumuz 5 eğitim ile 150 kişi sertifikalarını almıştır. 
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ULUSLARARASI TİCARET 
İlçemiz turizm açısından önemli bir merkez konumundadır. 2015 yılında Efes’in 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasıyla önemi bir kat daha artmıştır. Bu 
potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla oda olarak çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve 
ilçemizin görünürlüğünün artırılması için çalışmalara devam edilmektedir. 

Selçuk İhracat Rakamları  
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2015 yılında ilçemizden yapılan ihracat %2,31 oranında artış göstermiştir. 

İlçemizden ağırlıklı olarak Halı ve Yaş Meyve Sebze ihracatı gerçekleştirilmektedir. Halı 
ihracatı toplam ihracatın %54’ü, Yaş Meyve ve Sebze ihracatı ise toplam ihracatın 
%34’lük kısmını oluşturmaktadır. Halı ihracatı bir önceki yıla göre %8 artarken yaş 
meyve sebze ürünleri ihracatında %11’lik düşüş gözlenmektedir. 

 

İlçemizden ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat yapılmaktadır. Toplam 
ihracatın %31’lik kısmı Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirilmiştir.  
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2015 yılında dış ticaretin geliştirilmesine yönelik olarak üyelerimizin dış pazar 
bilgilerinin artırılması amacıyla Ülke raporları hazırlanarak web sitesinden 
paylaşılmıştır.  

İzmir Ortodoks Kilisesi Lideri’nin Ziyareti 

İlçemizin önemli turizm araçlarından biri olan Din Turizmi’nin geliştirilmesinde önemli 
rol oynayan İzmir Ortodoks Kilisesi Lideri odamızı ziyaret etmiştir. 

 

Kuveyt’te Türkiye Tanıtım Günleri 

Kuveyt’te gerçekleştirilen tanıtım günlerine ilçemizi tanıtan ürün ve broşürlerle katılım 
sağlanmıştır. 

 

Expo Aegean 2015 Midilli 

Midilli’de düzenlenen fuarda ilçemizi tanıtmak üzere stand açılmıştır. 
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İsveçli Tur Operatörlerinin Ziyareti 

İsveçli Tur Operatörleri ilçemizi tanımak üzere ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret 
esnasında tur operatörlerine tarihi değerlerimiz ve ilçemiz hakkında bilgilendirme 
yapılmıştır. 
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Kardeş Şehrimiz Siegburg Belediye Başkanı’nın İlçemizi Ziyareti 

1993 yılından beri kardeş şehrimiz olan Siegburg belediye başkanı beraberindeki 
heyetle ilçemizi ziyaret etmiştir. 

 

Efes’in UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi Oylaması 

Ülkemizin en önemli turizm bölgelerinden olan Efes Antik Kenti’nin Dünya Kültür Mirası 
Listesi’ne alınması için gerçekleştirilen oylamada odamız Yönetim Kurulu Başkanı Koray 
Yolcu da hazır bulunmuştur. 
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Japon Turizm Acentelerinin Ziyareti 

İlçemizin en yoğun ziyaretçileri olan Japon turistlere verilen hizmetlerin geliştirilmesi ve 
beklentilerinin belirlenmesi amacıyla Japon Turizm Acentelerine ilçemiz tanıtılmıştır. 

 

 


