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Sevgili Seferihisarlı
hemşehrilerim, kardeşlerim;
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Doğduğum, sokaklarında oyunlar oynayarak büyüdüğüm Seferihisar’ı bana emanet edişinizin
üzerinden üç yıl geçti.
İnsanın kendi yuvası her zaman daha güzel olsun ister. Seferihisar’ı herkes sıcak, güvenilir bir
yuva gibi hissettsin istedim ve bu göreve talip oldum.
31 Mart 2019 günü tüm heyecanımız ile bu yolculuğa başlarken görevlerin en zorunun beni
beklediğini biliyordum. Fakat dünyayı ve ülkemizi bekleyen en zorlu zamanların bu kadar
yakınımızda olduğunu bilmiyordum.
Pandemi, savaşlar, deprem, sel, ekonomik kriz ile aynı anda mücadele etmek zorunda kaldığımız
bu günler bizlere en önemlisinin sıcak ve güvenli bir yuvada sevdiklerinle bir arada olmak olduğunu
da hatırlattı. Seferihisar’da birbirimize destek olduğumuzu, düştüğümüzde bir omuz verenin
olduğunu da en iyi bu zamanlarda gördük.
Seferihisar Belediyesi olarak bir yandan gelişen ve büyüyen Seferihisar’ın ihtiyaçlarına cevap veren
ve yeni projeler hayata geçiren bir anlayışa sahip olduk. Bununla birlikte en büyük önceliğimiz bu
zorlu günlerde hiçbir Seferihisarlı kardeşimin kendisini yalnız hissetmemesini sağlamak oldu. Sosyal
belediyecilik vizyonumuz ile tüm kaynaklarımızı ve imkanlarımızı bu amaç için kullanmaya özen
gösterdik.
Geçen üç sene boyunca yaralarımızı sardık, iyileştik. Bundan sonraki adımlarımızı bir daha yara
almamak için atıyor olacağız. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz ekonomik krizden sürdürülebilir
yöntemlerle korunmak, tarımsal bilginin aktarımı için genç çiftçilerin desteklenmesi ve kültür odaklı
turizm başlıklarından oluşan üç temel vizyonumuzu da sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım.
Üç sene boyunca hep beraber olmanın gücünü her daim hissettik. Önümüzdeki güzel günlere giden
uzun yol için Hep Beraber Seferihisar!
İsmail YETİŞKİN
Seferihisar Belediye Başkanı

YENİ HİKAYELERİN
BULUŞMA NOKTASI: SEFERİHİSAR
Ege, kültürlerin doğduğu ve muhteşem bir mozaikte buluştuğu bir coğrafya. Tarih
boyunca sevginin ve hoşgörünün şehre yansıdığı, oradan da ruhlara işlediği bir şehir.
Nüfusu 53 bine yaklaşan Seferihisar’ın yüzyıllar önce insanlar tarafından keşfedildiği
gerçeği ışığında pek çok önemli medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinen bir gerçek.
Seferihisar; binlerce yıllık tarihi, iklimi, keşfedilmiş ve keşfedilmeyi bekleyen muhteşem
değerleri ile ülkemizin kültür başkentlerinden bir tanesidir. Batı tarihinden günümüze
ulaşan en eski ve en tarihi kent olan Teos, Seferihisar’da keşfedilmiştir. Bu topraklardan
her gün yeni bir tarih çıkmaktadır. Aynı zamanda kadim kültürün bereketleri de burada
yeşermektedir. Ata tohumları yeniden çiçek açmaktadır.
Günümüzde dâhi arkasındaki tarihin ve din, dil, ırk gözetmeksizin yüzyıllardır bir arada
yaşayan insanların yarattığı enerjinin verdiği güce sırtını dayayan Seferihisar,
yaşanmışlıkların muhteşem bir kültürle harmanlandığı eşsiz bir coğrafyadır…
Citta-slow, kooperatifler, temiz gıdaya erişim, kültür-sanat faaliyetleri gibi fırsatlar
Seferihisar’ı cazibe merkezi haline getirdi. Artık Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden
biri haline gelen Seferihisar her geçen gün gelişiyor, güçleniyor…

teos foto

SOSYAL
BELEDİYECİLİK
PROJELERİMİZ
HALKI EKONOMİK KRİZDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR
YÖNTEMLERLE KORUYORUZ
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ELDEN ELE PAZAR

HALK MARKET

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların
artık sağlıklı gıdaya ulaşmasının zor olduğu
bugünlerde Seferihisar’da dayanışma
bununla da sınırlı kalmadı. Dünyada iklim
krizinden kaynaklı gıda sorununu baş
gösterdiği günümüzde hem gıda israfını
önlemek hem de ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza gıda temin etmek için
‘Elden Ele Pazar’ projesi iyilik hareketine
dönüştü.

Seferihisar Belediyesi’nin işlettiği Halk Marketler’de hem yerli üreticinin ürünlerinin satışı
yapılmakta hem de dışarıdan alınan ürünler neredeyse maliyetine tüketici ile buluşturulmaktadır.

Bu proje ile pazarcı esnafı pazarda gün
sonunda kalan ürünlerini belediyenin açtığı
tezgahlara ulaştırırken ihtiyaç sahipleri
vatandaşlar da bu ürünlerden ücretsiz bir
şekilde yararlandı. “Elden Ele Pazar”
projesine Seferihisarlı çiftçiler de katkı
sağlayarak kendi bahçe ve tarlalarındaki
ürünlerini vererek dayanışmaya katkı koydu.
Üreticiler ile halk arasında bir köprü olarak
dar gelirli vatandaşlara destek olacak
kampanya Türkiye’ye örnek oldu.
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HALK GİYSİ

YİYİN GARİ
Seferihisar’ın ucuz gıdaya erişimini sağlamak için tasarladığımız bir diğer proje “Yiyin Gari”
ise üretici, esnaf ve tüketici için yemek siparişi ile market siparişi için yerel bir model oldu.
Sipariş sitelerine alternatif olarak ilçenin “Yiyin Gari” projesi çok kısa sürede halk tarafından
kabul görerek sipariş sitelerinin önüne geçti. Seferihisar’da paket servis yapan işyerleri, gıda
satan marketler belediyenin hazırladığı bu uygulamada toplandı.

Hem yeni hem de temiz ikinci el giyim
eşyalarının bağışlandığı Halk Giysi, belediyeye
ait bir merkez olarak işletilmektedir. Merkeze
bırakılan eşyalar sosyal yardım ekiplerince
temizlenmekte ve ihtiyaç sahibine
eriştirilmektedir. Özellikle okul eşyası gibi
yüksek maliyetli malzemeleri temin edemeyen
vatandaşların kendilerini yalnız hissetmediği bir
merkezdir.
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BİR TABLET BİR GELECEK

SEYYAR MARKET

En iyi kentsel Yaşam Kalitesi ödülünü kazandığımız SEYYAR MARKET Halk Market’te satışa
sunduğumuz ürünlerimizi Seferihisar’da girilmeyen sokak bırakmayarak halkımızın ayağına
götürüyoruz.

Eğitimde fırsat eşitliğini tüm çocuklara
sağlayabilmek için eğitimlerine internet
üzerinden devam eden çocuklarımıza
tablet ve belirli noktalarda ücretsiz internet
erişimi sağladık.
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EVDE DESTEK

1500 VATANDAŞI İSTİHDAM ETTİK
İşkur (1500 vatandaşı istihdam ettik)

Covid 19 olan vatandaşımıza izolasyon
süresince sıcak yemek yardımı yapıldı.
Dezavantajlı komşularımıza “Evde Temizlik
- Hijyen Desteği”, “Evde Kuaför” ve “Pratik
Ev Düzenlemeleri” hizmetleri sunduk.
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İşkur CV bankasına başvuran vatandaşların 1500’üne çeşitli meslek
dallarında istihdam edilmelerinin imkanı sağladık.

15

16

AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZİ

HALK KART

Ekonomik kriz, işsizlik ve yoksullukla birlikte gelen taleplerden biri de ev içi huzur ortamının
sarsılması olmuştur. Bu vesile ile vatandaşların ve ailelerin ruhsal durumlarının korunması için
ücretsiz danışmanlık alınabilen Aile Danışma Merkezi hizmet vermeye başlamıştır.

Aylık olarak yükleme yapılan kartlar ile kişinin ihtiyacına göre sosyal yardım modeli
benimsenmiştir. Vatandaş, karta yüklenen miktarı istediği şekilde kullanabilmektedir.
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GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİNE
EVDE TEMİZLİK HİZMETİ

ÜRKMEZ MASAL EVİ VE
SPOR KOMPLEKSİ

Gazi ve şehit ailelerine düzenli olarak
evde temizlik hizmeti sağlıyoruz.
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Seferihisar Belediyesi vatandaşa hizmet
konusunda çalışmaları yoğunlaştırdı.
Ürkmez ve Doğanbey bölgesinde yaşayan
vatandaşların belediye işlemlerini
yapabilmeleri için Ürkmez Hizmet Noktası
açtı. Ürkmez’e 1 milyon TL'lik yatırım ile
Masal Evi ve 100. Yıl Spor Kompleksi
kazandıran Seferihisar Belediyesi bu proje
ile Ürkmezli çocukların ve yetişkinlerin
kültür, sanat ve spor etkinliklerine ücretsiz
erişimini sağladı. Ballıkuyu mevkiinde ise
spor salonu yenilenerek genişletilecek.
Mayıs ayında başlayıp Eylül’de bitirilecek
projede belediye bandosuna bir yer
yapılacak. Tekvando ve jimnastik salonu
açılacak.
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Belediyeye sosyal yardım başvurularında
bulunan vatandaşımızı asla yalnız
bırakmadık.
Elektrik, su, doğalgaz faturası, kira,
medikal malzeme, kırtasiye ve kıyafet
desteği sağladık.
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810.566 TL nakdi yardım!
188 haneye 25 ton yakacak desteği!
136 yaşlı ve engelli vatandaşa
toplamda 148 bin öğün yemek!
15 bin dayanışma kolisi, 1000 aileye
düzenli nakdi yardım.
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15 BİN DAYANIŞMA KOLİSİ
1000 AİLEYE DÜZENLİ YARDIM
Pandemi süresince 15 bin dayanışma kolisi dağıttık. 1000 aileye düzenli
olarak gıda yardımı ve nakdi yardıma devam ediyoruz.
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SEFERİHİSAR DAYANIŞMASI
Seferihisar Dayanışması, kira, elektirik, su, doğalgaz faturası, gıda,
eğitim ve sağlık gideri desteği gibi tüm kategorilerde ihtiyaç sahibi kişilerin
dayanışma talebinde bulunduğu ve destekçilerle buluşturulduğu bir sistemdir.
Seferihisar Dayanışması ile şimdiden 17.460 TL maddi destek toplanarak ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldı.
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ATIK YAĞINI GETİRENE
MAMA HEDİYESİ

MAMAMATİK

Proje kapsamında, atık yağların doğaya zarar vermeden geri dönüştürülmesini
sağlayarak atık yağlarını getiren vatandaşlara 1 kg kedi köpek maması hediye ediyoruz.

Seferihisar’ın belirli noktalarına
Mamamatik makineleri yerleştirerek
sokak hayvanları için beslenme
noktaları oluşturuldu.
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TARIMSAL
PROJELERİMİZ
Tohumun ve toprağın izinden gidiyoruz!

CAN YÜCEL TOHUM MERKEZİ

ÜRETİCİ PAZARLARI

Kaybolmaya yüz tutmuş tohumları bir yerde biriktirip gelecek nesillere taşıyalım diyerek
başladık. Yerel tohumun sürdürülebilirliği için Can Yücel Tohum Merkezini kurduk.
Can Yücel Tohum Merkezi’nde birçok yerli tohumu çoğaltarak vatandaşımıza ulaştırıyoruz.

Seferihisar’daki yerel üreticinin aracısız
satış yapmasını ve tüketicinin de sağlıklı ve
ucuz gıdaya erişimi için sürdürülen pazarlar.
Bu sayede temel gıdaya bile erişemeyen
tüketici bir nebze de olsa enflasyonun
yükünden korunmaya çalışılmaktadır.
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GENÇ ÇİFTÇİLERE DESTEK

SALMA HİNDİ PROJESİ

Verimli topraklarını en büyük değer olarak gören Seferihisar’da yüzyıllardan bu yana
süren tarım geleneğini canlandırmak ve genç kuşaklara miras bırakmak için Seferihisar
Belediyesi tüm tarımsal faaliyetlere destek vererek tarıma verdiği önemi ortaya koydu.
Tarımsal üretimin gelişmesi ve sürdürülebilmesi için üreticilere destek olan Seferihisar
Belediyesi genç çiftçilere de yönelik özel projeler geliştirdi. Tarımsal bilginin ve değerin
kuşaktan kuşağa aktarılması için genç çiftçileri teşvik edici modeller geliştiren Seferihisar
Belediyesi, aileden kalan toprağı işlemeleri için genç çiftçilerin yanında yer aldı. Ayrıca
Seferihisar'da mandalina, zeytin, lavanta üreticiliği yapmaya başlayan beyaz yakalı
girişimci gençlere de üretime yönelik her türlü destek verilirken milli değerlerin yeni
kuşağın ellerinde de hayat bulmasına olanak sağladı. Genç çiftçilerin motivasyonlarının
canlı kalması adına Seferihisar Belediyesi önemli tarım fuarlarından biri olan olarak
İzmir’de yapılan Agroexpo tarım fuarında tüm standları genç çiftçilere ayırarak ürünlerinin
iç ve dış pazarda satış olanaklarına alternatif yarattı.

Seferihisar köylerinde başlatılan alım garantili proje kapsamında üreticilere dağıtılan 1500
hindi tüketime hazır hale geldi. Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün
yaptığı açıklamaya göre 67 üreticiye dağıtıldıktan sonra yetiştirilip kesime hazır hale gelen
ve besin değeri kırmızı etle eşdeğer olan hindiler 218 ihtiyaç sahibi aileye dağıtılırken Halk
Marketler ve Et Tanzim Satış Dükkanı’nda da tüketiciyle buluşmak üzere yerini aldı.
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EKİNEZYA VE LAVANTA HASADI

VAHŞİ SULAMANIN ÖNÜNE GEÇTİK

Düzce Köyü’nde üretimine başlanan şifası ve katma değeri olan ekinezya bitkisinin ekimini
gerçekleştirdik. Ekinezya şimdiden Seferihisar’ın marka ürünlerinden olmaya aday. Aynı
zaman da Turgut Köyü’nde lavanta üretimine devam ediliyor.

55 km lik iletim hattı ile 1500
çiftçiye Beyler Barajı’ndan
su dağıtımı yaparak vahşi
sulamanın önüne geçtik.
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KÜLTÜR SANAT
PROJELERİMİZ
Kültür sanatın başkenti Seferihisar!
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İON KENTLER BİRLİĞİ PROJESİ
Seferihisar Belediyesi öncülüğünde yürütülen, Selçuk-Efes, Seferihisar -Teos, Lebedos,
Foça- Phokaia, Söke-Myus, Milet, Didim- Priene, Menderes- Kolophon, Urla- Klozomenai,
Çeşme- Erythrae, Samos ve Sakız- Chios’tan oluşan 12 İon Kenti’nin bir araya geldiği
uluslararası bir kültür turizmi projesidir. Proje ile binlerce yıl önce kurulmuş antik kentler
üzerinden kültürel bir birliktelik sağlayarak diyalog kültürü oluşturmak, Türkiye-Yunanistan
arasında dostluğun pekişmesini sağlamak ve uluslararası iş birliği fırsatları yaratmak
amaçlanmaktadır. Proje ile bir İon Yolu oluşturulacak ve ulusal ve uluslararası alanda bu
destinasyonun görünürlüğü sağlanacaktır.
Proje lansman etkinliği Teos Antik Kenti’nde Fazıl Say konseri ile gerçekleşti.

PROJE LANSMANI
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TÜRKİYE 2. YÜZYILINA HAZIR MI SÖYLEŞİLERİ
Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına hazırlanırken ilk yüzyılın her açıdan değerlendirmek için
Sığacık Kaleiçi’nde Türkiye İkinci Yüzyılına Hazır Mı başlığı ile söyleşi serisi gerçekleştirdik.
Söyleşiler yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte vatandaşların sık ziyaret ettiği Seferihisar
Sığacık’ta gerçekleştirildi. Böylelikle tatilde olan vatandaşların da gündemine girmek
hedeflendi.
İlk Yüzyılda Basın Özgürlüğü, Adalet ve Demokrasi, Sanat ve Sinema, Parlamenter
Sistem’in Değişimi gibi bir çok konunun tartışılan söyleşiler her hafta ulusal kanallarda canlı
yayınlanarak tüm Türkiye’ye erişildi.
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MANDALİNA ŞENLİĞİ
Seferihisar halkının büyük çoğunluğunun gelir kaynağı olan mandalinanın kalitesinin
yükseltilmesi, bilinirliliğinin arttırılması ve pazarlama kabiliyetinin güçlendirilmesi için
Seferihisar mandalinasının Coğrafi işaretini alarak tescilini yaptırıp Satsuma mandalinasında
Seferihisar’ı ulusal ve uluslararası marka haline getirmek üzere çalışmalar yapıyoruz.
Seferihisar’ın mandalinasını sadece meyve olarak tüketilmesi ve satılmasının yanında
mandalinaların çeşitli katma değerler yaratarak mandalina lokumu, mandalina kolonyası,
mandalina reçeli ve kurutarak daha fazla çeşitlilik ve tüketim olanakları yaratılmasına
öncülük etmeye de devam ediyoruz.
Geleneksel Mandalina Şenliği ile tüketim çeşitliliğine de ilçemize gelen misafirlere tanıtarak
yeni pazarların açılmasını ve Seferihisar’ın tanınmasını arttırmaktayız.
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LAVANTA - ATA EKMEĞİ VE ARMOLA
TOHUM TAKAS ŞENLİKLERİ
Atalık buğdayını yeniden tarıma kazandırarak 100 yıllık tekniklerle ata ekmeği üretimine
başlayan Seferihisar Ulamış köyü artık bu değerini dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı.
Yıllardır yerel tohumun yaşaması için toprak ve doğa sevdalılarına ev sahipliği yapan
Seferihisar “Başka bir tarım mümkün” projesi ile 2011 yılından bu yana yerel fideleri ve atalık
tohumları dağıtarak bereketli tarım alanlarının artmasını sağladı. Tohum Takas Şenliği’nde
bereket Türkiye'nin dört bir yanına dağıtıldı. Binlerce yıllık karakılçık buğdayı Seferihisar
Belediyesi’nin yarattığı olanaklar ile hikayesini büyütürken dünyanın da ilgi odağı oldu.
Dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlar karakılçık buğdayı ile araştırma yapmaya
başladı. Seferihisar Turgut Köyü ise lavanta tarlaları mucizesi ile adeta yeniden doğdu. Küçük
bir tarlaya üç dönüm ekilen lavanta şimdi köyün geçim kaynağı haline geldi. Karakılçık ve
lavantanın ardından bu yıl da Düzce köyü şifası ile büyük katma değer yaratacak ekinezya
bitkisi ekilmeye başlandı. Seferihisar Belediyesi yarattığı marka ürünleri festivallerle
taçlandırdı.
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ALZHEİMER’A KARŞI SATRANÇ

Alzheimer’ı mat edecek projemiz “Satranç
Oyna Alzheimer Olma” Köylerde yaşayan
vatandaşlara “Satranç Oyna Alzheimer
Olma” projesi kapsamında satranç derslerimiz
devam ediyor.
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KLİNİK PİLATES

Sağlık için spor projemiz Ulamış
Köyü’nde başladı. Köylü kadınlarımız
eğitmenimiz Sema Yelbuğa eşliğinde
klinik pilates derslerimize katılıyor.
Projemizi çevre köylerde de hayata
geçirerek, çalışmalarımıza
devam ediyoruz.
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ÜRKMEZ HİZMET NOKTASI
Ürkmez ve Doğanbey bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın belediyeyle ilgili
işlemlerini yapabilmelerine imkan sağladık.
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YAZ SPOR OKULU - KIŞ SPOR OKULU
Yalnızca 2021 Yılı içerisinde 14 branşta toplam 895 öğrenciye ücretsiz olarak hizmet verdik.
Seferhisarlı çocuklarımıza tiyatro, piyano, satranç ve resim dallarında online ortamdan ders
vermeye devam ettik. Şu anda aynı branşlarda yüz yüze eğitimlerimiz devam ediyor.
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MAVİ BAYRAK

Türkiye’de en çok Mavi Bayraklı plaj
sahibi ilçe rekorunun sahibi Seferihisar
plajlarını koruma altına aldı. Her yaz
sezonunda plajlara imalat ve montaj
işleri yapıldı, bakım, onarım, tamir ve
düzenleme çalışmaları yapıldı (virgül)
sahiller temizlendi. Ayrıca Mayıs ayında
tüm denizaltımız tsunaminin getirdiği
kirliliği önlem amaçlı dalgıçlar tarafından
temizlendi.

DÜŞÜK EMİSYONLU VE İKLİM DİRENÇLİ
ŞEHİRLER İÇİN BELEDİYELERİN
KAPASİTELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
“Düşük Emisyonlu ve İklim Dirençli Şehirler için Belediyelerin Kapasitelerinin
Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Başkanlar Buluşması’na ev sahipliği yaptık.
İzmir’de enerji verimliliği hizmeti alan ilk belediye olduk.
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DERE ISLAHLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ALTYAPI YENİLEME

Aşırı yağışlardan ilçemizin etkilenmemesi için tüm derelerin ıslahını gerçekleştirdik ve arıtma
tesisimizin yapımını tamamladık. Akarca 1 Deresi, Akarca 3 Deresi, Gernesu Deresi(Akarca),
Yaren Deresi(merkez), Efendioğlu Deresi(merkez), Ulamış Mahallesi Ağa Deresi, Ulamış
Mahallesi İmam Deresi, Bengiler Mahallesi Çakallar Deresi ıslahı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile aşırı yağışlardan Seferihisar’ın etkilenmemesi
için tüm derelerin ıslahı gerçekleştirilirken bu süreçte arıtma tesisinin yapımını (yapımı) da
tamamlandı. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Sığacık Liman Caddesi düzenlenerek ederek vatandaşlar için sosyal alan haline getirildi.
Eski su borularının yenilenmesi, doğalgaz hattının döşenmesi ve internet altyapısının güçlendirilmesi için İZSU, İZBETON ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalara başlandı.
Avrupa Bisiklet Rotası Ağı’na katılan ilk ilçe olduk.
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AKARCA - KARAKAYALAR
PAZAR YERİ

Akarca’ya yakışır yeni ve modern bir
pazaryeri hazırlayan Seferihisar
Belediyesi bölgenin bu sorununa da
çözüm üretti. Karakayalar Pazaryeri ve
çevre düzenlemesi çalışmalarına da
başlayan Seferihisar Belediyesi en
kısa zamanda Karakayalar pazar
yerini de hizmete açmak çalışmalarını
sürdürüyor. Ayrıca Ürkmez’de güneş
enerji sistemi ile pazar yerinin üstü
kapatılarak kötü hava koşullarında da
kullanışlı bir hale getirilecek.
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Karakayalar Pazaryeri yapımına
başlandı. Alanda kafe, çocuk oyun
alanı, oturma alanları, bisiklet yolu,
park içi yürüyüş yolları ve bisiklet
yolu, park alanına girişte engelli
rampası ve araç giriş-çıkışı da göz
önünde bulundurulduğu bitkisel
alanların olduğu pazaryeri
tamamlanıyor.
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KOCAÇAY PROJESİ
Yaklaşık 200.00 metrekarelik alanda çocuk oyun parkından yürüyüş yollarına, botanik
bahçelerinden çay bahçesine vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir rekreasyon
alanı oluşturuyoruz.
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