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Selçuk,  Ege Bölgesi’nin batısında, İzmir - Aydın karayolunun 73.km.’sinde 

295 km. lik alana kurulmuştur. Denize ve pırıl pırıl kumsala sahip Pamucak 

plajına uzaklığı 9 km.dir. 

 Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir.Turizmin yanı sıra pamuk, zeytin, üzüm 

ve narenciye gelir kaynaklarıdır. Selçuk’un konaklama kapasitesi yaklaşık 10.000 

yataktır. 

 İlçeye hava yolu ile ulaşım İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Selçuk - 

Efes Havaalanı ile; deniz yolu ile ulaşım Kuşadası ve İzmir limanları ile 

sağlanmaktadır. Önemli trafik hatlarının kesiştiği noktada bulunduğu için kara 

ulaşımı rahattır. Yakın il ve ilçelere demiryolu hattı ile de bağlıdır.  

 Selçuk’un en önemli özelliklerinden biri de M.Ö.6000 yıllarına dayanan bu 

toprakların üç dinin yayılmasını ve genişlemesini sağlamış olmasıdır.  

 Eski çağlarda putperestlik dünyasında burası Paganizm merkezi olmuştur. 

En güzel örneği dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’dır.  

 St.John ve havarilerinin bu topraklardan tüm dünyaya yaydığı Hristyanlık 

dönemine ait en iyi örnekler Meryemana Evi, Meryem Kilisesi, St.John Kilisesi ve 

mezarıdır.  

 İslamiyet devrine tanıklık eden en iyi örnek ise Selçuklu dönemi mimari 

eserlerinden biri olan İsa Bey Camii’dir.  

Bu özellikleriyle Selçuk dinlerin ve medeniyetlerin ortak yaşam kültüründe 

harmanlandığı, adı hoşgörüyle bir tutulan Dünyanın sayılı coğrafyalarından 

biridir. 295 km²lik yüzölçümüyle içinde sayısız değerde kültürel ve tarihi mirasa 

sahip eşi benzeri olmayan bir ilçedir.  
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FIRSATLARLA DOLU SELÇUK 

Selçuk hem doğal ve tarihi güzellikleri hem de coğrafi konumu nedeniyle ekonomik ve 

sosyal yönden dünyanın sayılı şanslı kentlerinden biridir. Bu avantajlarını kısaca 

sıralayacak olursak;  

TARIM’DA; 

Marka olabilecek yöresel ürün çeşitliliği (zeytin, üzüm, narenciye, incir yetiştiriciliği)  

Tarımsal ürünlerin çeşitliliği (mandalina, şeftali, zeytin, nar, badem)  

Tarıma dayalı sanayinin önem kazanması özellikle Şirince köyündeki şarap üretiminin 

markalaşma yolunda ilerlemesi  

TURİZMDE; 

Hava alanının bulunması  

Tarihi, doğal zenginliği ve sahip olduğu değerler itibari ile büyük bir turizm potansiyeline 

sahip olması  

Turizmin çeşitlenmesine olanak veren coğrafi yapısı ve ulaşım (Kuşadası limanı, Adnan 

Menderes Havaalanına yakınlığı)  

Turizme ivme kazandıracak şenlik ve festival gibi gelenekselleşmiş kültür ve sanat 

etkinliklerinin bulunması  

İnanç turizminin ve arkeolojik turizmin gelişmiş olması  

Şirince köyünün doğal ortam özellikleri ile kırsal turizme uygunluğu  

6500 yatak kapasiteli 5 yıldızlı 5 tesisin ve 3000 yatak kapasiteli belediye belgeli tesisin 

bulunması  

Avrupa’nın en büyük aquaparkının ilçede bulunması  
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KALKINMA PLANINA GÖRE; 

Pamucak sahilinde golf turizmi için 5 adet yer ayrılmış olması  

Planlaması tamamlanmış 39 bin yatak, 5 adet golf sahası 1 milyon m2 spor tesis alanları, 

1,5 milyon m2 günübirlik plajlar öngören turizm merkez alanının bulunması  

Planlanmış 39 bin yatak kapasiteli turizm merkezi alanının %85’inin kamu mülkiyetinde 

olması nedeniyle Turizm Bakanlığından tahsis edilebilir duruma gelmiş olması  

Uzun yıllar boyu yapılan kazılardan elde edilen bilimsel çalışmaları tamamlanmış 65 bin 

civarında eserin sergilenebilir olan 34 bininin bir mega müze yapılarak turizme 

kazandırılma imkanı  

Anadolu’nun en büyük tiyatrosunun restorasyonunun tamamlanarak ilgili yapıda kültür ve 

turizm aktivitelerinin yapılabilecek olması  

SOSYAL VE KÜLTÜREL ORTAM; 

Dünyada ikinci büyüklükteki Buharlı Tren Müzesinin bulunması  

Anadolu’da Yaşam Müzesinin Selçuk ‘ta bulunması, 

Etnik yapısı farklı çok kültürlü bir sosyal yapıda bulunması 

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR 

Efes Ören Yeri dört bileşenle birlikte 2015 yılının Temmuz Ayında UNESCO Dünya Mirası 

Asıl Listesine girmiştir.  

Bölgenin zengin tarihi ve kültürel mirası (Efes antik kenti, Meryemana Evi, Selçuk Kalesi, 

Selçuk Arkeoloji Müzesi, Saint Jean Kilisesi, Artemis Tapınağı, İsabey Camisi, su kemeri, 

Yedi Uyuyanlar kalıntıları ile Şirince Köyü'nde bulunan tarihi yapılar)  

Dünyanın korunmuş ikinci en büyük antik kenti olan Efes Antik Kentinin, 

Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağının,  

İncil’in kaleme alındığı Konsül toplantısının yapıldığı Meryem Kilisesinin,  

İki adet göl ve Küçük Menderes nehrinin bulunması ve 

12 km’lik sahil şeridine sahip olması  
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ALTYAPI VE KENTLEŞME 

Ulaşım olanaklarının çeşitliliği sayesinde Selçuk’a ulaşım kolaydır.  

İzmir’le bağlantılı hızlı tren projesi tamamlanınca kente ulaşım daha hızlı ve ekonomik 

olacağından kentsel gelişimde önümüzdeki yıllarda büyük ivme kazandırması 

öngörülmektedir. Kuşadası ve İzmir limanlarına ulaşım kolaylığı da hem turizm hem de dış 

ticareti kolaylaştırmaktadır. 

EĞİTİM 

İlçede ilk, ortaöğretim ve mesleki eğitim ağırlıktadır. Meslek Liseleri proje hazırlama 

konusunda aktiftir. Geçtiğimiz yıl Meslek Liselerimizden biri ile Boeing firması arasında bir 

protokol imzalanmıştır. Bu protokolle uçak motor bölümü için yeni bir atölye 

yapılmaktadır. Ayrıca lisenin uçak motor bölümü için yeni bir labaratuar yapılması 

konusunda Kalkınma Ajansından bir proje kazanılmıştır. 

İlçede THK Üniversitesi Havacılık ve Ulaştırma Fakülteleri de bulunmaktadır. Kabin 

Hizmetleri ve Uçak Bakım bölümlerinin olduğu okulda toplam 270 öğrenci bulunmaktadır. 

 Dokuz Eylül Üniversitesi de ilçemizde önümüzdeki öğretim yılında eğitime kapılarını 

açacaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 

İkram Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ilk etapta olmak üzere Kültürel Miras ve 

Turizm, İnşaat Teknolojisi, Deniz ve Liman İşletmeciliği ikinci etapta  olmak üzere toplam 6 

programla eğitim verecektir.  

GELECEĞİN HAVACILIK MERKEZİ SELÇUK 

İlçede hem küçük havaalanının hem de bu yönde hem lise hem de üniversite düzeyinde 

öğrenim veren okul ve laboratuarların olması kentimizin geleceğe dair projeksiyonunda 

çok önemlidir. Türkiye’nin tek atlayış merkezinin de Selçuk’ta olması  ile Selçuk hem 

turistik hem de nitelikli ara eleman yetiştirme konusunda havacılığın çekim merkezi 

olacaktır.  

Selçuk tüm bu özellikleri ile görülmesi gereken turistik bir çekim merkezidir. 

Bu yüzden özellikle turizm alanında güçlü bir yatırım alanı olarak 

görülmektedir. Hali hazırda yapılan ve yapılmakta olan tesis ve otelleri ile 

önümüzdeki beş yıllık dönemde kentin ekonomik anlamda atılımlar yapacağı 

öngörülmektedir. Bu yüzden Selçuk,  hem gezilecek, hem de  yatırım 

yapılabilecek iklim ve koşula sahiptir.  
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SELÇUK’TA GELİŞME EKSENLERİNİ ŞU ÇERÇEVEDE 
DEĞERLENDİREBİLİRİZ:  
 

 İŞLETMELERDE REKABET EDEBİLİRLİK 
 

 İSTİHDAM VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME 
 

 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE 
 

 GÜÇLENDİRİLMİŞ ALTYAPI VE ÜSTYAPI 

 

İŞLETMELERDE REKABET EDEBİLİRLİK 
 
Öncelikli sektörler olan turizm ve tarımda bazı sıkıntılar yaşanmakta, Selçuk 

ekonomisi olumsuz etkilenmektedir. Yenilik kapasitesinin geliştirilerek işletmelerde 
kurumsallaşma ve pazarlama konularına yönelim sağlanmalıdır. Kümelenmelerin 
oluşturulması, ortak ihtiyaçların tespit edilmesi, benzer sektörel sorunlar karşısında 
ortak hareket edilebilmesi gibi konuların teşvik edilmesi gereklidir.  

 
URGE programlarında organizatör kuruluş olarak ilçe ticaret odalarının ve ticaret 

borsalarının destek kapsamına alınması olumlu gelişmelerdir. Ancak Selçuk için önemli 
olan turizm sektörünün de kümelenme ve ortak ihtiyaç analizlerinin tespit edilmesi 
noktasında URGE veya benzer araçlarla desteklenmesi gerekmektedir. 

 
Kırsal turizm potansiyeli yüksek olan Selçuk ve Şirince’nin  Avrupa Birliği Katılım 

Öncesi Kırsal kalkınma Programı olan İPARD’dan yararlanmasının önü açılmalı ve 
Selçuk’ta turizmin çeşitlendirilmesi ve sürekliliği tesis edilmelidir.  

 
 Ticaret Odası olarak biz burada eksikleri gidermek yönünde bazı formüller 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz:  
 

 Bunlardan biri de Belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın ortak olduğu 
Turizm Geliştirme Kooperatifi (SETKA) kurmak oldu. Kooperatif hem sektörün 
ihtiyaçlarını tespit edecek hem de Selçuk tanıtımındaki önemli boşlukları dolduracak. 
SETKA Selçuk turizmini geliştirici projeler hazırlayarak turizm fonlarına ulaşmayı 
amaçlıyor.  
 

Şirince’deki turizm işletmecilerinin sorunlarını tespit etmek amacıyla geçtiğimiz 
Mayıs Ayı içinde İZKA ile bir turizm çalıştayı düzenledik. Katılımcılarla GZFT analizini 
İZKA’nın destekleriyle gerçekleştirdik. Analiz raporunu önümüzdeki günlerde İZKA’dan 
bekliyoruz. Yaptığımız çalıştayda Şirince’nin mevcut altyapı ve diğer sorunlarının 
çözümü için örgütlenmenin gereğini vurguladık. Şu anda Şirince’deki işletmeciler bir 
dernek kurma hazırlığı içindeler.  
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Selçuk Ticaret Odası olarak İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Kültür Turizm 
Müdürlüğü ile sıcak ilişkilerimiz devam etmektedir. Bu bağlamda Selçuk’un sahip olduğu 
turizm ve kültürel değerlerini tanıtmak ve uluslar arası alanda rekabet gücümüzü 
artırmak için yurtiçi ve yurtdışında İZKA ve Turizm Müdürlüğü ile ortak fuar 
çalışmalarında bulunmaktayız. Oda üyelerimizi de yaptığımız tanıtım operasyonlarına  
dahil etmekteyiz. Yurtdışındaki fuarlarda ve yurtdışı basında görünürlüğümüzü 
artırmaya çalışmaktayız.  
 
 

İSTİHDAM VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME 

Selçuk’un en önemli sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. Kentte istihdam 

olanağının yetersizliği nedeniyle eğitim ve öğrenim görmüş genç insanlar başka kentlere 

göç etmektedir. Turizmdeki altyapı sorunlarının çözümüne ilişkin sorunlar giderildiği 

takdirde kentimize yatırımcıların geleceğini, Pamucak’ta yapılacak işletmelerin de 

istihdam sorunumuzu büyük ölçüde rahatlatacağını umuyoruz.  

Kentimizde turizm sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personel cazip imkanlara 

kavuşturulmalı, mevcut personele kaliteli hizmet eğitimleri verilmelidir. Bu çalışmaları 

biz Esnaf Odamız ve Ticaret Odamızla yapmaya çalışsak da yeterli olmamaktadır. 

Önümüzdeki yıldan itibaren sektörel ihtiyaçları karşılamak için talepler doğrultusunda  

UMEM Projelerine başlayacağız. Ancak yerelde yapılan çalışmalar kapsayıcı olmamakla 

birlikte merkezi yönetimimiz tarafından istihdamı artırıcı teşvikler ve niteliği artırıcı 

yeni programlar oluşturularak Selçuk’un bu kapsama dahil edilmesi sağlanmalıdır. 

Turizmin çeşitlendirilmesine yönelik yatırımlar desteklenmelidir,  ekoturizmin 

geliştirilmesi sağlanmalıdır.  Selçuk’ta yerel yapıyla uyumlu el sanatları, yöresel mutfak 

ürünleri, yerel kılavuzluk gibi etkinliklerin desteklenmesiyle istihdam artacaktır.  

Dünyanın dört bir tarafından Efes; Meryem Ana Evi’ne gelen turistleriyle, 

Girit’ten ve Balkanlar’dan gelen muhacirleriyle, Romen vatandaşlarıyla, doğudan gelen 

kürt insanlarıyla çok kültürlü bir etkileşime sahiptir. Bu yapısı itibariyle Selçuk “bir 

dünya kenti” vizyonuna sahiptir. Selçuk’un çok kültürlü yapısı göz ardı edilmeden  

sosyal, kültürel altyapı ve kentsel dönüşümle yaşam kalitesinin yükseltilmesi 

sağlanmalıdır. Selçuk, tarihi ve kültürel zenginlikleri,  iklimi, İzmir’e yakınlığı, ulaşım 

imkanları, bitkisel dokusu ve doğal güzellikleriyle -geçerken uğranılan bir yer-  olmaktan 

öte “YAŞANACAK KENT” olmalıdır. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE 
 

Tarım alanlarımız, turizm değerine sahip bölgelerimiz ve kırsal alanlarda 
sürdürülebilir su ve atıksu yönetiminin sağlanması gerekmektedir.  İlçemiz çevresel 
tehditlerle karşı karşıyadır.  

 
Küçük Menderes Kirliliği, turizm değerlerimizle  imajımıza,  tarımsal 

ürünlerimize,  kentimizin simgesi haline gelmiş leyleklerin ve birçok kuş türüne kısacası 
ekosistemimize zarar vermektedir. Hiç vakit kaybetmeden havzadaki atık yönetim 
sistemleri denetlenmelidir ve kirliliğin bertarafına ilişkin acil önlemler alınmalıdır. 

 
Pamucak sahilinde yapılan imar planları ekosisteme zarar vermeyecek şekilde 

planlanmalı, doğaya zarar vermeden, kontrollü sürdürülebilir bir turizm modeli 
oluşturulmalıdır. Pamucak’ın endemik bitkisi kum zambaklarının korunması 
sağlanmalıdır.  

 
Doğal sit olan bölgelerinin korunurken oradaki kötü, bakımsız manzaranın 

giderilerek turistik bölge güzergahlarının doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde süs 
bitkileriyle güzelleştirilmesini önermekteyiz. 

 
 

GÜÇLENDİRİLMİŞ ALTYAPI VE ÜSTYAPI 

Selçuk’un “Yaşanacak Kent” Olması için güçlendirilmiş bir altyapıya ve gerçekçi 

ve iyi tasarlanmış bir  üstyapıya ihtiyacı vardır.  

Bunun için genel olarak ulaşım ağlarının güçlendirilmesi, doğal ve tarihi 

varlıkların korunması, kentsel ve kırsal altyapı sorunlarının giderilmesi ve kent 

estetiğinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Selçuk’ta atıksu arıtımı ve kanalizasyon 

altyapısı da geliştirilmeli, içme suyu projesi hızla hayata geçirilmelidir.  
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SELÇUK’UN BAŞLICA SORUNLARI 

KÜÇÜK MENDERES KİRLİLİĞİ 

Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Tire, Torbalı, Bayındır’dan geçen ve Selçuk’tan Ege Denizi’ne 

akan Küçük Menderes Nehri bir çevre sorunu olmanın yanı sıra bölgenin turizm ve tarım 

potansiyelini olumsuz etkilemektedir. Küçük Menderes Havzası taşıdığı zengin potansiyeli 

kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. 

Hızlı sanayileşme ve şehirleşmeyle birlikte doğru düzgün bir atık yönetimimizin 

olmayışı sorunun kaynağını teşkil etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın fabrikalarda 

yapacağı denetimlerle arıtmaların düzenli çalıştırılması, havza içinde yer alan Belediyelerce 

evsel atıkların kontrollü olarak toplanması için acil eylem planına ihtiyaç vardır. Atık yönetim 

sistemleriyle ilgili teşvik edici uygulamalar yapılmalıdır. 

PAMUCAK ALTYAPI 

Pamucak sahili  11 km uzunlugunda olup, Türkiye' nin en uzun plajlari arasinda yer 

alir. Selçuk' a 8 km, Antik Efes kentine ise 6 km mesafededir. Planlaması tamamlanmış 39 bin 

yatak, 5 adet golf sahası, 1 milyon m2 spor tesis alanları, 1,5 milyon m2 günübirlik plajlar 

öngören turizm merkez alanının bulunmasına rağmen imar planı tamamlanmadığı için bir 

çalışma yapılamamaktadır. Hızlı bir şekilde imar planlarının onaylanarak bu eşsiz sahil atıl 

yapısından çıkarılmalı, Selçuk’un denizle buluşması sağlanmalıdır. Bölge yatırımlar için uygun 

altyapıya hızlı bir şekilde kavuşmalıdır. Selçuk- Efes- Pamucak yolunun aydınlatılması 

sağlanmalı, kent merkezinden Pamucak’a bisiklet yolları yapılmalıdır.  

Makro düzeyde değerlendirdiğimizde  tüm bu altyapı çalışmaları Pamucak sahiline 

katma değer kazandıracak yatırımlar olup Selçuk’un sosyo ekonomik gelişmesine ivme 

kazandıracaktır.  

         ULAŞIM 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yürütülen İZBAN 

projesinin Selçuk ayağının 2 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Proje zaman 

kaybetmeden tamamlanırsa Selçuk’a kentsel gelişiminde önümüzdeki yıllarda büyük ivme 

kazandırması öngörülmektedir. Aynı şekilde hattın Aliağa’dan Bergama kadar uzatılmasıyla 
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Bergama- Efes arasında hızlı ve ekonomik ulaşım imkanı sağlanacak ve İzmir turizmi için 

bambaşka bir boyut kazandıracaktır.  

Hali hazırda İzmir’den Selçuk’a son araç yazın Saat: 21.00- kışın saat: 20.30, Selçuk’tan 

İzmir’e yaz döneminde 20.30, kış döneminde saat: 20.00   olarak sağlanmaktadır. Bu durum 

turlar dışında münferit turistlerin Selçuk’a ulaşmasında sorun teşkil etmektedir. İZBAN 

Projesi tamamlanana kadar İzmir- Selçuk arasında farklı ulaşım imkanları tesis edilmelidir.  

Selçuk’tan Meryem Ana Evi’ne ulaşım sadece taksiyle sağlanabilmekte, bu da turlar 

haricinde gelen tekil turistler için olumsuz bir durum yaratmaktadır. Taksi dışında alternatif 

ulaşım araçları devreye sokulmalıdır.  

GENÇLERE YÖNELİK YURTLAR, SPOR, KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ 

Selçuk’ta THK Üniversitesi Selçuk Meslek Yüksekokulu’nda Uçak Teknolojisi ve Sivil 

Havacılık Kabin Hizmetleri programlarında şu anda 272 öğrenci öğrenim görmektedir.  Dokuz 

Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu 2015-2016 sezonundan itibaren öğrenci alımına 

başlayacaktır. Önümüzdeki yıllarda toplam 6 programın açılacağı okulda,  2015 yılında Turizm 

ve Otel İşletmeciliği, İkram Hizmetleri ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programlarında 

toplam 180 öğrenci öğrenime başlayacaktır. Okulun 2015-2019 döneminde yeni 

programların devreye alınmasıyla toplam 1000 öğrenciye ulaşması hedeflenmektedir. 2023 

yılında ayrı bir devlet üniversitesi statüsü kazanarak Efes Kültür Üniversitesi olması hedefler 

arasındadır. Bu durumda acil bir yurt sorunu ile karşı karşıya olduğumuz açıktır.  

İlçemizde üniversitelerin devreye alınmasının yanı sıra lise düzeyinde 1833,  ilkokul ve 

ortaokul düzeyinde toplam 4076 öğrenci bulunmaktadır.   

Genç nüfusumuz yeni okulların açılmasıyla sürekli artmasına karşın ilçemizde gençlerimizin 

sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri spor, kültür ve gençlik merkezi bulunmamaktadır. Bu 

durum sosyal alanda sorun teşkil etmektedir. Onların spor yapmalarına, sosyal aktivitelerde 

bulunmaları için spor, kültür ve gençlik merkezine ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

SELÇUK VE ŞİRİNCE SOKAK GÜZELLEŞTİRME PROJELERİ 

Selçuk’ta 21’i arkeolojik, 15’i doğal, 4’ü kentsel sit olmak üzere toplam 40 adet sit 

alanı bulunmaktadır. Ayrıca ilçede 276 adet taşınmaz kültür varlığı yer almaktadır. 

İlçemizde bulunan başlıca antik kent ve ören yerleri: Efes Antik Kenti, Devlet Agorası, 

Küretler Caddesi, Yamaç Evleri, Tiyatro, Arkadiane Caddesi, Su kemerleri (Bizans dönemi),  

Artemis Tapınağı, Yedi Uyuyanlar Mağarası, İsa Bey Cami, St Jean Kilisesi, Ayasuluk tepesi-

Selçuk Kalesi, Meryem Ana Evi, Şirince yerleşimidir. 

Selçuk sahip olduğu kültürel miras ve tarihi, doğal güzellikleriyle turizm için fevkalade 

öneme sahip bir ilçe. Bütün bu değerleri kapsayıcı butik temalı işletmeleriyle İzmir ve Türkiye 
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turizmi için çok önemli bir marka olabilir. Sokaklarının bu dokuya uygun sağlıklaştırılması ve 

güzelleştirilmesi, yolların yayalaştırılıp, yeşil alanların turizm tesisleriyle entegre edilmesi 

butik turizmimizin görsel temasını bütünleyip perçinleyecektir.  

Aynı şekilde bugün artık bir Dünya markası haline gelmiş Şirincemizin, İzmir Valiliği 

tarafından yürütülen Şirince Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında 20’ye yakın evin 

restorasyon çalışmaları çerçevesinde  proje çizimine başlanması da sevindirici bir gelişmedir.  

Bu evlerin ön cephelerin iyileştirilmesi, çatı sistemlerinin ve Şirince kanalizasyon 

sisteminin tamamen elden geçmesini sağlamak projenin ana hatlarıdır.  Projenin önümüzdeki 

iki buçuk ay içerisinde bitmesi planlanmakta ve Koruma Bölge Kurulundan onay alındıktan 

sonra restorasyon işlemine başlanacaktır. Bu önemli bir gelişme olup ne yazık ki yeterli 

değildir. Şirince’nin tamamına projenin yaygınlaştırılması, köyde turizmin sürdürülebilirliğini 

ve katma değerinin artmasını sağlayacaktır.   

Bu bağlamda sokak sağlıklaştırma ve güzelleştirme projelerinden Selçuk’ta Anton 

Callinger Caddesi, , İstasyon Meydanından  Efes Müzesi çevresine kadar olan yollarda evlerin 

ön cephelerine ve sokaklara uygulanmasını öneriyoruz. Özellikle Selçuk merkezinde kent 

estetiğinin sağlanması için teşvikler verilmeli, caydırıcı önlemler alınmalıdır.  

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İZMİR İL 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nezdinde görev yapmakta olan AB katılım öncesi 

programların fonlarından ülkemizin tarım ve kırsal bölgelerini yararlandıran TKDK kapsamına 

İzmir alınmalıdır. Halihazırda 42 ilin yararlandığı programdan İzmir’de  Selçuk, Menemen, 

Bayındır, Ödemiş, Tire gibi ilçelerinin ana geçim kaynağı olan tarım ve turizm çeşitliliğini 

sağlayan kırsal alanları yararlanmalıdır. Bu ilçelere komşu Manisa, Balıkesir, Aydın gibi illerin 

kapsam içinde yer alırken İzmir’in dahil edilmemesi bölge kalkınmasında bir sorun teşkil 

etmekte, rekabette haksızlıklara yol açmaktadır. Tarım uygulamalarının iyileştirilmesi, meyve 

ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması, yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi 

ve kırsal turizmin teşvik edilmesi sağlanmalı, en kısa zamanda bu fonlar Selçuk ve İzmirlilerin 

kullanımına açılmalıdır.  

 

 

 

  

 


