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SELCUK BELEDiYESi’NDE

Yazlık düğün salonu 
vatandaslarımızın hizmetinde 

KADRO SEViNCi
Kamuoyunda yıllardır beklenen taşeron işçilere kadro verilmesi süreci tamamlandı. Selçuk Belediyesi’nde 
çalışan taşeron işçilerinde ilgili yasal prosedürler gereğince kadroya geçişleri tamamlandı.

Yazlık Düğün Salonu için Haziran ayından itibaren rezervasyon alınacak.

SELÇUK BÜLTEN
“Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.”
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Yörükler İnpınar 
Yaylası’nda Buluştu

Selçuk yaza
hazırlanıyor

Çocuklardan Başkan 
Amcaya Okuma Sözü

Dünya Romanlar 
Günü Kutlandı

>>4’te >>7’de>>6’da >>3’te

>>3’te

Evsiz Kimse Kalmayacak
TOKİ Projesi’nin Selçuk’ta hayata 

geçmesi yolunda önemli bir adım atıldı. 
Selçuk tarihinin en büyük toplu konut 

projesine adım adım yaklaşıyor.  
Bayrakçıkule’de yeni bir yaşam alanının doğ-
masını sağlayacak TOKİ Proje alanında ince-
lemelerde bulunan Selçuk Belediye Başkanı 
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı jeolojik zemin etüdü 
çalışmalarını inceledi. Başkan Bakıcı jeolojik 
zemin etüdü çalışmalarının tamamlandığını; 
ilgili raporun Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü tarafından onaylanmasının ardından 
çalışmaların hız kazanacağını söyledi. 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 

Bakıcı, Selçuk’ta TOKİ evlerinin yükseleceği 
alanda incelemelerde bulundu. TOKİ’nin imar 
planı gereğince yapılan jeolojik zemin etüt 
çalışmalarının bitmesinin ardından TOKİ’nin 
imar planı gereğince plan ve projeler hazırla-
nacak. 
TOKİ Projesi’nin temel atma aşamasına hızla 
yaklaştıklarını belirten Başkan Bakıcı; “Se-
vinerek söyleyebilirim ki; Selçuk’ta devam 
eden toplu konut çalışması TOKİ’nin Türki-
ye genelinde devam eden birçok projesinin 
önüne geçmiş durumda. Selçuk’ta toplu konut 
çalışmalarının hızla ilerlemesi için ilgili kişi 
ve kurumlar ellerinden geleni 

yapıyor. Vatandaşımızın TOKİ ile ilgili yoğun 
talebi olduğunu çok iyi biliyoruz. Selçuk’taki 
çalışmalara ağırlık verildiğini çok rahatlıkla  
söyleyebilirim. Bilindiği üzere TOKİ mega 
bir proje olup hükümetimizin güvencesi altın-
dadır. Ben bir kez daha Başbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım Beyefendi’ye, AK Parti Genel 
Başkan Yardımımız Sayın Hamza Dağ’a ve 
İzmir Milletvekilimiz Sayın Atilla Kaya ve 
diğer bölge milletvekillerimize, TOKİ’ye, 
emeği geçen kişi ve kurumlara verdikleri 
destekten dolayı Selçuk ve Selçuk halkı adına 
bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

1081 yılında İzmir’in Çakabey ta-
rafından fethedilmesinin 937. Yılı 
Selçuk’ta kutlandı. Kutlamalar 

kapsamında ilkleri yaşayan Selçuk’ta 
kitap günleri, panel, okçuluk yarışma-
sı, fetih kutlamaları ve MFÖ Konseri 
düzenlendi.
Türk Tarih Kurumu başta olmak 
üzere Başbakanlık Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,  İzmir 
İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İzmir 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir 
Valiliği, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi ve Selçuk Belediyesi işbirliğiyle 
düzenlenen Çakabey Kitap Günleri 
ve 1081 İzmir’in Çakabey tarafından 
fethinin 937. Yılı kutlamaları birbi-
rinden önemli ve renkli etkinliklere 
sahne oldu.  
İzmir’in Çakabey tarafından 1081 
yılında fethedilmesi sebebiyle düzen-
lenen kutlamaların ilk gününde Çaka-
bey Kitap Günleri’nin açılışı yapıla-
rak; Çakabey’in Selçuk’u Fethi Paneli 
düzenlendi. İzmir’in fetih kutlamaları 
içerisinde ayrı bir önem arz eden 
“Çakabey’in Selçuk’u Fethi  Paneli” 
ise Selçuk Belediyesi Efes Tiyatro Sa-
lonu’nda düzenlendi.  Gündem Ötesi 
Programı’nın sunucusu Pelin Çift’in 
moderatörlüğünü yaptığı panele Türk 
Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refi k 
Turan, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Güray Kırpık, Prof. Dr. Tuncay Bay-
kara, Prof. Dr. Mehmet Şeker ve Prof. 
Dr. Enver Konukçu konuşmacı olarak 
katıldı.

Başkan Bakıcı: 
Başından beri 
istediğimiz 
noktadayız
Her zaman çalışan odaklı bir personel 
politikasını önemsediğini belirten Baş-
kan Bakıcı; Göreve geldiğim ilk günden 
beri hiçbir personeli dışarıda bırakma-
yacağımın altını çizdim. Yasal mevzu-
atlar hangi şekilde belirlenirse belirlen-
sin; ben herzaman işçimizin yanında 
olmaya ve onların kurmumuza verdiği 
emekler doğrultusunda yaşam standart-
larını yükseltemeye çalışacağım. Benim 
tek istediğim çalışanlarımın kurumu, 
kurum menfaatlerini her şeyin üstünde 
tutmalarıdır. Personelime her zaman 
bunu söyledim. Benim bir belediye 
başkanı olarak düşündüğümü ne mutlu 
ki; hükümetimiz gerçekleştirdi. Taşeron 
işçilerimiz kadroya geçti. Ben tüm Sel-
çuk Belediyesi personeli adına önce 
bu yasanın mimarları arasında yer 
alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız 
Sayın Binali Yıldırım’a, bakanları-
mıza ve bu sürecin tüm mimarlarına 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Süreç nasıl
ilerledi
696.  Sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name’nin (KHK) 127. Maddesi ile 375 
Sayılı KHK’ya eklenen geçici 24. Mad-
de kapsamında kamuoyunda “taşeron” 
işçi diye tabir edilen alt işveren işçileri-
nin belediye şirketlerine işçi statüsüne 
geçme imkanı tanındı. 
Selçuk Belediyesi bünyesinde kurulan 
komisyonlar marifetiyle başvuru ve 
sınav süresi tamamlandı. Yasal mevzua-
ta göre tam şartları taşıyan emekçilerin 
tamamı yeni kurulan Selçuk Belediye-
si’ne ait Sel Bel A.Ş. Personel Limited 
Şirketi bünyesine işçilerin geçişleri 2 
Nisan tarihiyle başladı.

Selçuk için bir ihtiyaç olan, Selçuk Kent Konseyi 
ve bazı belediye meclis üyeleri tarafından çeşitli 
platformlarda dile getirilen yazlık düğün salonu 
için gerekli hazırlıklar tamamlandı.
Selçuk Belediyesi Nisan ayı meclisinden çıkan ka-
rarla birlikte yazlık düğün salonu için ücret tarifesi 
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 750 
TL, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri için ise 1500 
TL olarak belirlendi. Düğün, nişan, nikah, sünnet 
ve kına gecesi özel günlerde Selçuk Belediyesi 
Yazlık Düğün Salonu’ndan yararlanmak isteyen 
vatandaşlardan düğün salonu ücreti peşin olarak 
alınacak. Ücrete KDV dahil olmayacak. Pasta, 
meşrubat, su gibi hizmet kalem-

leri belirlenen fi yatın dışında olup hizmet türlerini 
ve fi yatlarını belirlemeye belediye encümeni yetkili 
olacak. 
 Başkan Bakıcı; “3000 metrekare bir alanda, 750 – 
1000 kişilik güzel bir açık düğün salonunu Selçuk’a 
kazandıracağımız. Burada ayrıca bir nikah salonu 
da olacak. Halkımızın yaz aylarında burada düğün-
lerini rahatlıkça yapacak. Ben bu projeye fi kirsel 
anlamda emek veren herkese ve projenin çiziminde 
emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğümüze teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Selçuk Belediyesi yazlık düğün salonundan yarar-
lanmak isteyen vatandaşlar Haziran ayı itibariyle 

Selçuk Belediyesi İşletme ve İştirakler Mü-
dürlüğü’ne başvurabilecek.

Selçuk 
Tarihinde
Bir İlk 
Yaşandı
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Emekçi Kadınların Konseri beğeni topladı

Selçuk’un 100 yıllık 
enerjisi garanti altında

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Selçuk’ta sanat ile kutlandı. Selçuk Belediyesi’nde görev yapan kadın personellerden 
oluşan Selçuk Belediyesi Emekçi Kadınlar Korosu’nun bu anlamlı günde verdiği konser de büyük beğeni topladı.

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı 
yeni yapılan trafo yerini gezdi. Tarımsal sanayi 
alanı içerisinde inşa edilecek olan yeni trafo ile 
Selçuk’un 100 yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacak. 

Kültüre, sanata ve kadınlara verdiği 
değerin her zaman altını çizen Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı, bu önemli gün kapsamında önce 
Selçuk Belediyesi’nde görev yapan kadın 
personelle bir araya geldi. Selçuk Be-
lediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı 
Toplantı Salonu’nda belediyede çalışan 
kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü Eşi Ayşen Bakıcı ile 
birlikte kutlayan Başkan Bakıcı; “Emek 
en yüce değerdir. Siz kadınların emeği 
bizim için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü 
kadınların çalışma hayatına katılması 
çağdaş bir toplumun olmazsa olmazıdır. 
Kadının olduğu yerde güzel şeyler olur 
her zaman. Üretkenlik olur, sevgi olur” 
dedi.

Emekçi
kadınların
performansı
hayran bıraktı
Selçuk Belediyesi’nde görev yapan kadın 
personelden oluşan Selçuk Belediyesi 
Emekçi Kadınlar Korosu da ilk kon-
serini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde verdi. Selçuk Belediyesi’nin 
emekçi kadınları Türk Sanat Müziği’nin 
seçkin eserlerini seslendirdi. Selçuk Efes 
Kent Belleği’nde gerçekleşen konseri 
dinleyenler arasında Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı ve eşi 
Ayşen Bakıcı da vardı. Bahadır Var-
var’ın yönetimindeki koronun söylediği 
şarkılar katılımcıların büyük beğenisini 
topladı. Başkan Bakıcı konserin sonun-
da; “Bu anlamlı günde belediyemizde 
görev yapan kadın personelimiz bizlere 
bir müzik ziyafeti yaşattı. Sanat ve kadın 
birbirinden ayrı düşünülemez. Ben kadın 
çalışma arkadaşlarımı ve emek veren 
herkesi gönülden tebrik ediyorum” dedi.
Selçuk Belediyesi’nde görev yapan kadın 
personelin konserinin ardından Kadın 
Danışma Merkezi kursiyerlerinin çalış-
malarından oluşan kat’ı sanatı sergisi-
nin açılışı da Başkan Bakıcı tarafından 
yapıldı.  Kat’ı sanatı eğitmenleri Serdar 
Atalay ve Günsu Atalay’ın eğitmenliğin-
de çalışan kursiyerlerin çalışmalarından 
oluşan sergi katılımcıları hayran bıraktı.

Bugün
farkındalık günü
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
nedeniyle bir açıklama yapan Başkan 
Bakıcı 8 Mart’ın farkındalığa işaret eden 
bir gün olduğunu belirterek; “Kadınla-
rımız hiçbir zaman ayrımcılığa, şiddete 
maruz kalmamalıdır. İnsanlığın kaza-
nımları kadınlar sayesindedir. Kadın-
lar bizim annelerimiz, kardeşlerimiz, 
eşlerimiz, arkadaşlarımız,  her şeyi-
mizdir. Bunu bir gün değil; yılın her 
günü aklımızda bulundurmalıyız.  Bizi 
var eden, hayatımıza anlam katan tüm 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi. 

Başkan Bakıcı 
Karanfil dağıttı
Bir toplumun medeniyet seviyesinin 
kadınlara verilen değerle ve kadın 
erkek eşitliği ile sıkı bir ilişki içerisinde 
olduğunun altını çizen Başkan Bakıcı; 
“Kadın erkek eşitliğine inanmak ve bu 
eşitliğin gerçek anlamda hayata geçme-
si için çalışmak medeniyetin olmazsa 
olmaz gereklerinden biridir. Kadınların 
toplum içerisinde her alanda aktif rol 
almaları için kadın erkek elbirliğiyle 
çalışacağız. Bir toplumun medenileşmesi 
yolunda atılacak en önemli adımlardan 
biri kadın erkek eşitliğini sağlamaktır. 
Biz her zaman kadınlarımızın yanında-
yız. Onların destekçisiyiz. Biz kadınları-
mızı baştacı ediyoruz” dedi.
Başkan Bakıcı 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü sebebiyle Selçuklu ka-
dınlara da karanfil dağıttı.

Turizm ve tarım açısından önemli bir 
yerleşim olan Selçuk’a güvenilir ener-
ji sağlanması, artan enerji ihtiyacının 
daha rahat bir şekilde sağlanması ve 
kente gelen elektriğin enerji iletim 
kapasitesinin arttırılması için tarımsal 
sanayi alanında trafo inşa edilecek.
Kente gelen elektriğin iletim kapasi-
tesinin arttırılması için inşa edilecek 
trafo merkezini gezen Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı 2014 
yılından itibaren Selçuk’a yeni bir 
trafo merkezi kazandırılması için çalı-

şıldığını belirterek; “Selçuk’un artan 
nüfusu, kentin tarım ve turizme daya-
lı kimliği elektrik tüketiminde artışı 
da beraberinde getiriyor. Burada inşa 
edilecek trafo ile Selçuk’un elektrik 
ihtiyacı daha rahat ve güvenilir bir 
şekilde karşılanacak. Elektrik kesin-
tileri son bulacak. Daha önce Torba-
lı’da bulunan Arslanlar Mevkii’ndeki 
bir merkezden elektrik alıyorduk. Bu 
trafonun inşaatı bitince Selçuk’un 100 
yıllık elektrik ihtiyacı buradan karşı-
lanacak” dedi.

2 www.selcuk.bel.trYıl 2018  Sayı 101 Selçuk Belediyesi Bülteni
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Selçuk, tarihinde bir ilki yaşadı
İzmir’in fethi Selçuk’ta kutlandı

Dünya Romanlar Günü kutlandı 

1081 yılında İzmir’in Çakabey tarafından fethedilmesinin 937. Yılı Selçuk’ta coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında ilkleri 
yaşayan Selçuk’ta kitap günleri, panel, okçuluk yarışması ve Türk Pop Müziği’nin efsane grubu MFÖ Konseri düzenlendi.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü sebebiyle İsabey Mahallesi’nde etkinlik düzenlendi.  Selçuk Belediye Başkanı 
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’nın da katıldığı etkinlikte İsabey Mahallesi’nde toplanan Selçuklular gönüllerince eğlendi. 

Türk Tarih Kurumu başta olmak 
üzere Başbakanlık Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,  İzmir 
İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İzmir 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir 
Valiliği, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi ve Selçuk Belediyesi işbirliğiyle 
düzenlenen Çakabey Kitap Günleri 
ve 1081 İzmir’in Çakabey tarafından 
fethinin 937. Yılı kutlamaları birbi-
rinden önemli ve renkli etkinliklere 
sahne oldu. 
Fetih kutlamaları, Atatürk Anıtı 
önünde yer alan çadırda düzenlenen 
Çakabey Kitap Günleri ile başladı. 
Türk Tarih Kurumu yayınlarının 
yanı sıra Türkiye’nin seçkin yayınev-
lerinden birçok yazarın da yer aldığı 
Çakabey Kitap Günleri büyük ilgi 
gördü. 

Atatürk’ü
anlamak
kitapla
buluşmaktır
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı Çakabey 
Kitap Günleri’nin açılış konuşmasın-
da bir eğitimci olarak kitaba verdiği 
öneme değinerek; “Kitapsız olmaz.  
Atatürk’ün; “Kitapsız yaşamak kör, 
sağır ve dilsiz yaşamaktır” dediği 
gibi Selçuk’un kör, sağır ve dilsiz ya-
şamasını istemiyoruz. Gençlerimiz, 
çocuklarımız kitap okusun istiyoruz. 
Türk Tarih Kurumu’na sonsuz teşek-
kür ediyorum. Atatürk’ü anlamak, 
onla bütünleşmek, Atatürk büstü 
önünde gençlerimizi, çocuklarımızı, 
halkımızı kitapla buluşturmaktır” 
dedi. 
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. 

Dr. Refik Turan’ın yaptığı açılış 
konuşmasının ardından katılımcılar 
580 metrekarelik bir alan üzerine 
kurulu kitap çadırının açılışını yaptı. 
Çakabey Kitap Günleri’nde Pelin 
Çift, Kahraman Tazeoğlu ve Erhan 
Altunay gibi yazarların yanı sıra 
birçok yazar okurları için kitaplarını 
imzaladı. 

Selçuk’un
fethi panelle 
anlatıldı
Selçuk Belediyesi Efes Tiyatro Sa-
lonu’nda, İzmir’in fetih kutlamaları 
içerisinde ayrı bir önem arz eden 
“Çakabey’in Selçuk’u Fethi  Pane-
li” ise düzenlendi.  Gündem Ötesi 
Programı’nın sunucusu Pelin Çift’in 
moderatörlüğünü yaptığı panele Türk 
Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Refik Turan, Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Güray Kırpık, Prof. Dr. Tuncay 
Baykara, Prof. Dr. Mehmet Şeker ve 
Prof. Dr. Enver Konukçu konuşmacı 
olarak katıldı.
İzmir’in Fethi’nin 937. Yıldönü-
mü kutlamalarının ikinci gününde 
Selçuk Efes Çakabey Fetih Kupası 

Geleneksel Okçuluk Yarışması ve 
Selçuk Pazar Yeri’nde düzenlenen fe-
tih kutlamaları ile etkinlikler devam 
etti. 

İlk okları
protokol
üyeleri attı
Selçuk tarihinde bir ilk olan 1. Sel-
çuk Efes Geleneksek Okçuluk Yarış-
ması’nda ilk atış denemeleri protokol 
üyeleri tarafından yapıldı.  Ege 
Bölgesi Ata Sporları Federasyonu’na 
bağlı sporcuların deneme atışları-
nı yapmasının ardından yarışmaya 
geçildi. Yarışma boyunca ayrıca ok 
atmanın Türk İslam Felsefesindeki 
yerini anlatıldı. Özellikle bayan spor-
cuların performansları büyük beğeni 
topladı.
Türk Pop Müziği’nin kuşaklar bü-
yüten grubu MFÖ fetih kutlamaları 

etkinlikleri kapsamında verdiği kon-
serde Pazar yerine toplanan Selçuk-
lular grubun yıllara meydan okuyan 
şarkılarıyla coştu.

Seçkin
topraklarda
yaşıyoruz
Başkan Bakıcı fetih kutlamalarında 
yaptığı konuşmada; “Çok seçkin top-
raklarda yaşıyoruz. Bunun hakkını 
vermek için yaptığımız kutlamaların 
ötesinde çocuklarımıza, gençlerimize 
tarihimizi öğretmeliyiz. Onun için 
bu etkinlikler içerisinde 24 Mart 
– 1 Nisan arasında Çakabey Kitap 
Günleri düzenledik. Türk Tarih 
Kurumu, Atatürk Dil, Kültür ve 

Tarih Yüksek Kurumu’nun yayınla-
rının da satıldığı birçok kitap orada 
bulunuyor. Bunu geçmişimize sahip 
çıkmak için yapıyoruz. Geçmişte 
bize, bu topraklara emek veren tüm 
komutanlarımızı çocuklarımıza 
gençlerimize anlatmak zorundayız” 
dedi.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Refik Turan ve Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık 
fetih kutlamalarında gelecek yıl da 
bu İzmir’in Fetih Kutlamalarının 
Selçuk’ta düzenleneceği müjdesini 
de verdi.
Yapılan protokol konuşmalarının 
ardından İzmir İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından İzmir genelinde 
düzenlenen “Çakabey” Konulu kom-
pozisyon, şiir ve resim yarışmasında 
dereceye girenlere ödülleri protokol 
üyeleri ve akademisyenler tarafın-
dan verildi.

İzmir’in 937. Fetih Yıldönümü kut-
lamaları zengin folklor gösterilerine 
de  sahne oldu. Selçuk Belediyesi 
Zeybek Ekibi ve Ankaralı Seymen-
lerin gösterisi protokol üyeleri başta 
olmak üzere tüm izleyicilerden tam 
not aldı.
Folklor gösterilerinin ardından 
Selçuk Efes Çakabey Fetih Kupası 
Geleneksel Okçuluk Yarışması’nda 
ödül alan sporcular ödüllerini aldı. 

Selçuklular 
MFÖ ile coştu
İzmir’in fethedildiği 25 Mart günü 
düzenlenen etkinlikler akşam saat-
lerinde düzenlenen MFÖ Konseri ile 
devam etti.  Selçuklular, Türk Pop 
Müziği’nin efsane grubu MFÖ’nün 
şarkılarına coşku ile eşlik etti.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü sebebiyle 
Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen 
etkinlikte şarkılar ve danslar eşliğinde va-
kit geçiren Selçuklular gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler.  
8 Nisan 1971’de Londra’da toplanan 
Birinci Uluslararası Roman Kongresi 
sonrasında alınan kararla 1990 yılından 
bu yana kutlanmaya başlayan Dünya 
Romanlar Günü etkinliklerinde Başkan 
Bakıcı vatandaşlara pilav dağıttı.

Sizler gönül
insanlarsınız
Romanların tüm dünyada önemli bir 
renk olduğunu belirten Başkan Bakıcı; 
“ Dünya Romanlar Günü’nü bugün 
yine hep birlikte kutluyoruz. Sizler 
gönül insanlarısınız, sevgi insanlarısı-
nız. Yüzünüz hep gülsün istiyoruz. İyi 
kalbinizle, iyi yüreğinizle bunu hak 
ediyorsunuz” dedi.
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Yörükler İnpınar Yaylası’nda buluştu
5. Geleneksel Barutçu İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliği İnpınar Yaylası’nda yapıldı. Etkinliklerde eğlence ve coşku bir aradaydı.

Selçuk’un ve Türkiye’nin önemli unsurlarından 
olan Yörük Kültürünü yaşatmak için beşinci 
kez düzenlenen Yörük Kültürü Şenliği bu yıl 
ilk kez İnpınar Yaylası’nda düzenlendi.  Keşkek 
kazanlarının kaynadığı etkinlikte eğlence ve 
coşku bir aradaydı.  Selçuk Belediye Başkanı 
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı ile Selçuk Kültür ve 
Turizm Vakfı Başkanı Mahmut Kapıcıbaşı 
beraber keşkek dövdü. Başkan Bakıcı bu tür 
etkinliklerin bir kültürü yaşatmak için oldu-
ğu kadar birlik toplumda birlik ve beraberliği 
pekiştirmesi açısından da önemli olduğunu 
belirtti. 

İnpınar ’da şenlik 
yoğunluğu
Bu yıl ilk kez İnpınar Yaylası’nda düzenlenen 
5. Geleneksel Barutçu İnpınar Yaylası Yörük 
Kültürü Şenliği için Selçuk’un yanı sıra, çevre 
il ve ilçelerden gelen Yörükler sabahın erken 
saatlerinden itibaren İnpınar Yaylası’na akın etti. 
Artemis Kadın El Emeği Pazarı’nın da kurul-
duğu şenlikte Başkan Bakıcı yöresel lezzetlerin 

ve el emeği ürünlerin satıldığı 
stantları tek tek gezdi. 
Yörük Kültürü’nü yaşatmak için 
düzenlenen şenliğe Selçuk Be-
lediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı, Selçuk Efes Kültür ve 
Turizm Vakfı Başkanı Mahmut 
Kapıcıbaşı, meclis üyeleri, sivil 
toplum örgütleri, oda başkanları, 
siyasi parti temsilcileri, Selçuk 
Şehit Aileleri ve Gazileri Der-
neği Başkanı Fahrettin Eren de 
katıldı. 
Bu yıl ilk kez İnpınar Yayla-
sı’nda yapılan ve Selçuk’un bu 
önemli mesire alanına dikkat 
çeken 5. Geleneksel Barutçu 
İnpınar Yaylası Yörük Kültürü 
Şenliği saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı ile başladı. Şenlikte 
Barutçu Yörük Derneği adına 
konuşan Kerim Özler İnpınar 
Yaylası’nın Yörükler için 
her zaman önemli bir yer 
olduğunun altını çizerek; 
“Biz İnpınar Yaylası’nın bir 
mesire alanına dönüşmesi 

için çok mücadele ettik. Burası çok eski çağlar-
dan beri kışlık bir yayla olarak kullanılmıştır. 
Yörük Şenliğimiz’in İnpınar Yaylası’nda yapıl-
ması için bizlere destek veren Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’ya ve ekibine 
teşekkür ederim” dedi. Barutçu Mahallesi 
Muhtarı Sami Özder de tüm katılımcılara ve 5. 
Geleneksel Barutçu İnpınar Yaylası Yörük Kül-
türü Şenliği’nin düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 

Bu şenlik birlik ve 
beraberliğimize 
katkı sunuyor
Geleneksel Barutçu İnpınar Yaylası Yörük 
Kültürü Şenliği’nde bir açılış konuşması ya-
pan Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı; “Bu sene beşincisini gerçekleştirdiğimiz 
Barutçu Yörük Kültürü Şenliği’nin en önemli 
unsuru İnpınar Yaylası’nda yapılmış olmasıdır. 
Selçuk Efes Turizm Vakfı ile birlikte gerçek-
leştirdiğimiz bir şenliği yapmaktan dolayı çok 
mutluyuz. Selçuk Efes Turizm Vakfı Başkanı 
ve yöneticilere de sundukları katkılardan dolayı 
çok teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu 
yapan Başkan Bakıcı; “Bizler farklı düşünceler 
içerisinde olabiliriz. Bu doğaldır. Ama bunun 
ötesinde bizler hemşehriyiz, kardeşiz. Bence bu-
gün üzerinde durmamız gereken en önemli konu 

birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. 
Onun için bu etkinliğin birlik ve beraberliğimize 
katkı koymasını diliyorum. Bu ortamları güçlü 
kılmak zorundayız. Birlik ve beraberlik duygu-
larımızı pekiştirmek zorundayız. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk bizim birlik ve beraberliğimizi 
oluşturan en büyük liderimizdir. Öyle bir lider 
ki sadece ülkemiz açısından değil, dünyanın 
mazlum ülkeleri açısından da o bir liderdir. Bir 
kez daha Ne Mutlu Türküm Diyene!” dedi.

Ege Türküleri
seslendirildi
Başkan Bakıcı’nın konuşmasının ardından 
Selçuk Efes Folklor Grubu bir gösteri yaptı. 
5. Geleneksel Barutçu İnpınar Yaylası Yörük 
Kültürü Şenliği’nde sahne alan İzmir Devlet 
Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu on bir 
sanatçı ve iki solistiyle Selçuklular’a müzik zi-
yafeti yaşattı. Topluluğun solistleri Tahsin Duru 
ve Gülseren Aygül Ege Türkülerinin yanı sıra 
ülkemizin dört bir yöresinden sevilen türküleri 
seslendirdi. 
Eğlenceli ve coşkulu 5. Geleneksel Barutçu 
İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliği Zeytin-
köy Zeybek Grubu’nun gösterisinin ardından 
çiftçiler için yapılan çekilişle devam etti. Ziraat 
Odası, Tarım Kredi Kooperatifi  ve bazı tarım 
fi rmalarının katkılarıyla yapılan çekilişte üre-
ticilere tohum, tarım gereçleri ve bazı tarımsal 
cihazlar hediye edildi
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Mehmet Amca artık 
emin ellerde

İskeçeli Türkler’ den
Başkan Bakıcı’ya ziyaret

Selçuklu bir vatandaşın sosyal medya-
da yer alan paylaşımı üzerine harekete 
geçen Selçuk Belediyesi Akıncılar Hu-
zurevi Müdürü Serpil İbri ve huzurevi 
çalışanları Mehmet Ülker’in huzurevine 
yerleşmesi için gerekli süreci başlattı. 

Vatandaş
belediye el ele
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sel-
çuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 

Bakıcı; Selçuk’ta vatandaş belediye 
işbirliğiyle güzel bir sonuca vesile oldu. 
Kenan Bozkuş isimli vatandaşımızın 
sosyal medya paylaşımı üzerine bele-
diyemiz huzurevi müdürü Sayın Serpil 
İbri Mehmet Amca’nın huzurevinde 
kalması için gerekli işlemleri tamamla-
dı. Mehmet Amca artık bizlere emanet. 
Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi 
sakinleri duyarlı ve özverili personeli-
mizle birlikte zamanlarını sağlıklı ve 
verimli bir şekilde, aile ortamında geçi-
riyor. Mehmet Amca da artık bu ailenin 
bir parçasıdır” dedi.

İzmir’e düzenledikleri gezi kapsamında Selçuk’a 
da gelen Batı Trakyalı Türkler, Selçuk Efes Rumeli 
Göçmeleri Dayanışma Derneği Başkanı Ali Akyüz 
ile birlikte Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı’yı makamında ziyaret etti. İskeçe Türk Birliği 
Eğitim ve Gençlik Sorumlusu Bülent Hacı Salih ve 
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı 
Mümin Durmuş’un Batı Trakya’da yaşayan Türkler 
ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette bölgede yaşayan 
Türkler’in sorunları konuşuldu.
Batı Trakya Türkleri’nin yaşadığı sıkıntılarının Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin gücü ile aşılacağını 
söyleyen Başkan Bakıcı; “Türk Hükümeti olarak 
şu anda en güçlü konundayız. Cumhurbaşkanımız, 
Başbakanımız ve devlet büyüklerimiz hepsi elin-

den geleni yapıyor. Şu anda gerçekten yurt dışında 
bulunan bu vatandaşlarımız daha çok başları dik bir 
biçimde gururla gezebiliyorlar. Ülkemizle, mille-
timizle iftihar ediyoruz. Türk toplumu her zaman 
mazlumun, ezilenin yanında olmuştur; haksızlıkların 
karşısında olmuştur. Dünyada evrensel bakış açısını 
en iyi uygulayan ülkeler arasında önde geldiğimizi, 
özgürlükleri, demokratik yaşamı savunduğumuzu 
rahatlıkla ifade edebilirim. Batı Trakya Türkleri 
ile ilgili hükümetimiz gerekli çalışmaları yapıyor. 
Hiçbir zaman yalnız değilsiniz; Türk devleti büyük 
bir devlettir. Şu anda da gücünü herkes hissetmekte-
dir. Ne mutlu ki; böylesine güçlü bir devletin çocuk-
larıyız. Bu gururu sizler de yaşıyorsunuz, bizler de 
yaşıyoruz” dedi.

Selçuklular’ın yakından tanıdığı Mehmet Ülker artık 
Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi’nde ikamet edecek.  

Batı Trakya’da yaşayan İskeçeli Türkler, İzmire düzenledikleri gezi kapsamında 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’yı makamında ziyaret etti. 
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Yaşlılar Haftasını keyifl i 
etkinliklerle kutladılar

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel oyun
Hastalık Hastası beğeniyle izlendi

Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi sakinleri Yaşlılar Haftası’nı 
bu yıl da birbirinden farklı ve keyifl i etkinliklerle geçirdi.

Yıl boyu sanatsal etkinlikler ve 
sosyal faaliyetler ile zamanlarını 
verimli bir şekilde geçiren Selçuk 
Belediyesi Akıncılar Huzurevi 
Sakinlerinin yaptıkları çalışma-
lardan oluşan  “Resim ve Ahşap 
Figürler” Sergisi Selçuk Efes 
Kent Belleği’nde açıldı. Pamu-
cak’ta yer alan sosyal tesislerde 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı ile öğle ye-
meğinde de bir araya gelen huzu-
revi sakinleri Torbalı’da sinema 
keyfi  de yaşadı.  Yaşlılar Haftası 
boyunca öğrenciler, siyasi parti 
temsilcileri ve resmi kurumlar da 
Akıncılar Huzurevi Sakinlerini 
yalnız bırakmadı. 
Selçuk Belediyesi Akıncılar Hu-
zurevi sakinleri tarafından Yaşlı-
lar Haftası sebebiyle düzenlenen 
sergide, Ressam Mürüvet Ka-
yabay Şafak ve Heykeltraş Rıza 
Şafak ile birlikte çalışan huzurevi 
sakinlerinin yaptıkları çalışmalar 
yer aldı. Açılış kurdelesini kesil-
mesinin ardından sergiyi gezen 

katılımcılar huzurevi sakinlerini 
çalışmalarından dolayı tebrik 
ettiler. Ahşap fi gürler, kara kalem 
resimler ve yağlı boya tabloların 
katılımcıların beğenisine sunul-
duğu serginin açılışında huzurevi 
sakinlerinden Hüseyin Mucurlu-
oğlu da şiir okudu. 

Onlar
keyifl iyse biz 
de mutluyuz
Selçuk Belediyesi Akıncılar 
Huzurevi sakinlerinin yaptığı 
çalışmalardan duyduğu memnu-
niyeti belirten Başkan Bakıcı; 
“Huzurevi sakinlerimizin böyle-
sine güzel bir etkinliği gerçekleş-
tirmeleri bizim için ziyadesiyle 
mutlu edici bir hadisedir. Eserlere 
baktığımız zaman hepsinin emek 
verilmiş çalışmalar olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu çalışmalar 
huzurevi sakinlerimizin iyi vakit 

geçirdiklerinin işaretidir. Dolayı-
sıyla ben huzurevi sakinlerimizi 
ve çalışanlarını tebrik ediyorum. 
Bu çalışmaların devam etmesini 
diliyoruz. Onlar bizim için eli 
öpülesi insanlardır. Onlara çok 
değer veriyoruz” dedi. 

Yaşlılık
çökmüşlük
değildir
Yaşlılığın asla bir “çökmüşlük” 
olarak görülmemesi gerektiğini 
belirten Selçuk Belediyesi Akın-
cılar Huzurevi Müdürü Serpil 
İbri; “Yaş eklenmesini bir şans 
olarak değerlendiriyoruz. Sakin-
lerimiz bu çalışmalar sayesinde 
kendi yeteneklerini keşfetti. Biz 
huzur evinde yaşlanmayı bir ke-
yif haline getirmeyi ilke edindik. 
Bundan sonraki sergilerimizde 
de çok farklı alanlarda karşınıza 
çıkacağız” dedi.

Selçuk Belediye Tiyatrosu 27 Mart Dünya 
Tiyatrolar Günü’nde “Hastalık Hastası” 
adlı oyunu sahneledi. Selçuk Belediyesi 
Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunu 
kalabalık bir izleyici kitlesi izledi. Oyun 
sonrası Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 

Zeynel Bakıcı, tiyatrocular ile birlikte 
pasta keserek 27 Mart Dünya Tiyatrolar 
Günü’nü kutladı.
Selçuk Belediye Tiyatrosu Erol Namdar 
yönetmenliğinde, Moliere tarafından ya-
zılan “Hastalık Hastası” adlı oyunu sah-
neledi. Hayatını tiyatroya adayan Fransız 
Yazar Moliere’in yazdığı son eser olan 
Hastalık Hastası’nda Argan adlı bir ada-
mın sağlık konusundaki hassasiyetinden 
yararlanan kötü niyetli, çıkarcı insanlar 
tarafından kandırılması anlatılıyor. 
Selçuklu tiyatroseverler tarafından beğe-
niyle izlenen oyun sonrası Selçuk Beledi-
ye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı sah-
neye çıkarak; Selçuk Belediye Tiyatrosu 
oyuncularını ve yönetmen Erol Namdar’ 
tebrik etti. Başkan Bakıcı;  “Erol Namdar 
ve ekibiyle gurur duyuyoruz. Bunu her 
zaman söylüyorum. Selçuk Belediye Ti-
yatrosu olarak ilk günden itibaren müthiş 
bir performans ortaya koyuyorlar. Erol bu 
işi gönülden yapıyor. Gönülden yapılan 
her iş çok kıymetli oluyor. 27 Mart Dünya 
Tiyatrolar günü kutlu olsun” dedi.
Selçuk Belediye Tiyatrosu oyuncuları 
daha sonra Kafe Carpouza’da pasta ke-
serek 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü 
kutladı.
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Çanakkale Türk Milleti’nin ayağa kalkışıdır
Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılı dolayısıyla Selçuk’ta bazı etkinlikler düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yılı Selçuk’ta düzenlenen 
etkinlikler Selçuklu gazilerin makam ziyaretleriyle başladı.
Tarihin akışını değiştiren Çanakkale 
Zaferi’nin 103. Yıldönümü sebebiyle ilk 
olarak Selçuk Şehit Aileleri ve Gazileri 
Dernek Başkanı Fahrettin Eren ve dernek 
üyeleri Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı’yı makamında ziyaret etti. 
Gazilerin ziyaretinden duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Başkan Bakıcı; “Ça-
nakkale bir destandır. Türk tarihi açısın-
dan olduğu kadar, dünya tarihi açısından 
da bir destandır. Mustafa Kemal Ata-
türk’ün askeri dehasını ortaya koyduğu 
en önemli savaşlardan bir tanesi Çanak-
kale Zaferidir. Çanakkale Zaferi Türk 
milletinin ayağa kalkışıdır. Bu ayağa 
kalkış Kurtuluş Savaşı ile devam etmiş-
tir. Bir ulus olarak Çanakkale’de omuz 
omuza canımızı vererek; bu zaferi kazan-
dık. Çanakkale Zaferi her yönüyle ders 
alınacak bir zaferdir. Bu millet yaşadığı 
sürece Çanakkale Zaferi’ni unutmayacak 
ve bu zaferden dersler çıkaracaktır” dedi.  
18 Mart Akşamı ise Selçuk Belediyesi 

Kültür ve Sanat Evi Müzik Eğitmeni 
Neyzen Murat Gezer tarafından düzenle-
nen Çanakkale Zaferi Anma Etkinliği’n-
de Çanakkale ruhunu yansıtan türküler 
ve şiirler okundu. Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’nın da 
katıldığı etkinlikte Çanakkale Savaşı’nın 
önemini anlatan videoların da gösterimi 
yapıldı. 
19 Mart günü düzenlenen resmi kutla-
ma programı ise sabah Atatürk Anıtı’na 
çelenk konulmasıyla başladı.  Çelenk 
sunum törenine, Selçuk Kaymakam Ve-
kili İzmir Valisi Erol Ertürkmen, Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı 
Selçuk Cumhuriyet Savcısı Gökhan 
Emre Albay, kurum amirleri, siyasi parti 
temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı. 
 Törende Selçuk Şehit Aileleri ve Gazile-
ri Yardımlaşma Derneği’nin çelenkleri-
nin Atatürk Anıtı’na sunulmasına mütea-
kip saygı duruşunda bulunularak; İstiklal 
Marşı okundu.

Bu dünya
var oldukça
unutulmayacaksınız 

Selçuk Şehit Aileleri ve Gazileri Daya-
nışma Derneği Başkanı Fahrettin Eren 
çelenk sunum töreninde bir konuşma 
yaptı. Çanakkale Zaferi’nin tarihi önemi-
ni belirterek sözlerine başladı.  Fahrettin 
Eren; “Çanakkale Savaşları tarihin akışını 
değiştiren, Türk’ün şan ve şerefini zirveye 
yerleştiren, vatan sevgisini, vatan duygu-
sunu geliştiren, iman gücünü bayraklaştı-
ran ve orada savaşanları kahramanlaştıran 
görkemli bir destandır. Tarih boyunca 
hiçbir millete nasip olmayan, yüce Türk 
milletinin kahraman evlatlarınca verilen 
büyük mücadelenin adıdır Çanakkale. 
Onlar ölmeleri gereken yerde en ufak 
bir şekilde tereddüt etmediler. Onlar ana 
kucaklarını, baba ocaklarını bizim için 
feda ettiler. Onlar yan yana, omuz omuza 
savaştıkları arkadaşlarına hiç sormadılar 
sen Kürt müsün, sen Alevi misin, sen Çer-
kez misin, Sen Laz mısın, sen Sünni misin 
diye. Bu soruyu sorsalardı bu cennet vatan 
olmazdı” dedi. 
Çanakkale’yi diğer savaşlardan ayıran en 
önemli özelliğin imkansızlıkları ortadan kaldırması 
olduğunu belirten Eren; “Çanakkale öyle bir yer ki; 
yokluk varlığı yenmiştir. Maddiyat maneviyatı yen-
miştir. Özgürlük sömürgeyi yenmiştir. Aç karnıyla 
kurşun yiyen kınalı kuzular, on beşliler, Kahraman 
Mehmetler, cephe arkasında elleri öpülesi anneler. Bu 
dünya var oldukça unutulmayacaksınız. Ruhlarınız 
şad olsun” diyerek konuşmasını noktaladı. 

Şehitler için
mevlit okutuldu
Töreninin ardından protokol üyeleri ve diğer katı-
lımcılar Selçuk Şehitliği’ni ziyaret ederek; şehitler 
için dua ettiler. Protokol üyeleri daha sonra Selçuk 
Belediyesi Efes Tiyatro Salonu’nda, Selçuk Şehit Erol 
Olçok Anadolu Lisesi’nin günün anlam ve önemi ile 
ilgili hazırlamış olduğu programa katıldı. Saygı du-

ruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Selçuk 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli ile İzmir 
Valisi Erol Ertürkmen günün anlam ve önemini be-
lirten birer konuşma yaptılar. Yapılan konuşmaların 
ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldö-
nümü sebebiyle Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon 
yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri 
protokol üyeleri tarafından verildi. 
Ödül töreninin ardından Selçuk Şehit Erol Olçok 
Lisesi öğrencilerinin Edebiyat Öğretmenleri Nilsun 
Aslan rehberliğinde hazırlamış oldukları “Pervaneler 
ve Ateş” adlı oratoryo sahnelendi. Çanakkale Sava-
şı’nın yürek burkan, duygulandıran anekdotlarının, 
türkülerin yer aldığı gösteri katılımcıların büyük 
beğenisini topladı.
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılı sebebiyle dü-
zenlenen etkinlikler Selçuk Şehit Aileleri ve Gazileri 
Yardımlaşma Derneği binasının önünce şehitler için 
Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit okunarak; pilav ve 
helva hayrı yapılmasıyla son buldu.
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Çocuklardan Başkan 
Amca’ya kitap okuma sözü

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı Kütüphaneler Haftası nedeniyle 
Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphane ve Sosyal 
Etkinlik Merkezi’ni ziyaret etti. Burada 
çocuklarla bir araya gelen Başkan Ba-
kıcı; bir kentin olmazsa olmazı arasında 
olan kütüphanelerin özellikle çocuklar ve 
gençler için ayrı bir önem taşıdığının altını 
çizdi. 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphane ve 
Sosyal Etkinlik Merkezi’ne gerçekleştirmiş 
olduğu ziyarette ders çalışan, kitap okuyan 
öğrencilerle tek tek ilgilendi. Öğrencilerin 
Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphane ve Sosyal 
Etkinlik Merkezi hakkındaki düşünceleri-
ni de dinleyen Başkan Bakıcı kütüphanede 
yer alan kitapları da inceledi. 

Okuma
alışkanlığı
çocuklukta
kazanılır
Kütüphaneler Haftası’nı kısa bir süre önce 
kütüphane açarak kutladıklarını belirten 
Başkan Bakıcı; “Kısa bir süre önce Prof. 
Dr. İsmail Aka Kütüphane ve Sosyal 

Etkinlik Merkezi’ni açtık. Kütüphaneler 
Haftası’nda da öğrencilerimizle birlikte 
bu yeni kütüphanemizde kutluyoruz. Bu 
kütüphanenin en çok çocuklar tarafından 
kullanılması bizleri mutlu ediyor. Kütüp-
haneler her yaştan bireye hitap eder. Ancak 
okuma alışkanlığının kazanılması çocuk-
luk çağının ayrı bir öneme sahip olduğunu 
düşünüyorum” dedi. 
Açıldığı ilk günden itibaren eğitim her 
kademesinden Selçuklu öğrencilerin 
yoğun bir şekilde kütüphaneye gelmesi-
nin sevindirici olduğunu belirten Başkan 
Bakıcı “ Bize düşen görev bu tür merkez-
leri çoğaltarak çocuklarımıza ilgi gösterip 
onları okumaya, araştırmaya daha fazla 
teşvik etmektir. Kütüphanemizi yeni ki-
taplarla zenginleştireceğiz” dedi. 1 Nisan’a 
kadar devam edecek olan Çakabey Kitap 
Günleri’nin de Selçuk için önemine dikkat 
çeken Başkan Bakıcı; “Çocuklarımız aynı 
zamanda Atatürk’ün huzurunda kitap 
çadırında kitaplarla buluşuyorlar. Çocukla-
rımızın okuma alışkanlığı kazanması için 
biz yetişkinlere de büyük görev düşüyor” 
dedi. 
Çocuklar da Selçuk Belediye Başkanı 
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı ile sohbet ederek; 
okudukları kitaplar hakkında bilgi verdiler. 
Başkan Bakıcı Prof. Dr. İsmail Aka Kütüp-
hane ve Sosyal Etkinlik Merkezi’ni ziyaret 
eden öğrencilerden bol bol kitap okuma 
sözü aldı.
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Selçuk yaza hazırlanıyor
Selçuk Belediyesi yaklaşan turizm sezonu öncesinde kenti yaza hazırlayacak çalışmalar yapıyor. Parkların temizliğinden, billboardların 
onarımına kadar pek çok çalışma tamamlandı. Bunun yanı sıra kentin sembollerinden olan su kemerlerinin restorasyonu da bitti. 
Yine Selçuk’un turizm potansiyeli açısından önem arz eden Ayasuluk Kalesi önünde yer alan 3 adet büfe ve kafe de tamamlandı. 
Selçuk Belediyesi yaklaşan turizm sezonu 
öncesinde kent görünümünü daha güzel 
bir hale getirmek için çalışmalara devam 
ediyor. Billboarddan parke tamirine, ağaç 
budamadan park temizliğine kadar yapı-
lan rutin işlerin yanı sıra kentin sembol-
lerinden su kemerlerinin restorasyonu da 
tamamlandı. İZBAN’ın çıkış noktası ve 
TANSAŞ’ın köşesine kent tanıtım billbo-
ardları yerleştirildi.
Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar 
kapsamında çarşı içerisinde kırık duba-
ların ve kaldırımların tamiratı yapıldı. 
Kentin muhtelif yerlerinde ve parklarda 
yer alan ağaçların budamaları yapıldı. İs-
tasyon Meydanı’na ve TANSAŞ’ın önüne 
kenti tanıtan haritalar yerleştirildi. 
Selçuk’un turizme açılan kapılarından 
Pamucak’ta da yaza hazırlık çalışmaları 

da yapıldı. Pamucak bölgesinde yer alan 
duraklar sökülerek; İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yenilendi. Bölge-
de ayrıca kaldırım taşlarının ve yolların 
onarımları sürekli devam ediyor. 
Selçuk Belediyesi yaz ayları öncesinde 
ilaçlama çalışmalarını da devam edi-
yor. Kentin 4631 noktası, 7 – 15 günlük 
düzenli periyotlarla düzenli ilaçlamalar da 
yapılıyor. Yapılan çalışmaların yanı sıra 
açık düğün salonu yaza tamamlanacak. 
İzmir Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme 
Koordinasyon Birimi (YİKOB) işbirliği 
ile yapılan Belevi Düğün Salonu ve Zey-
tinköy Meydan Düzenlemesi de bu yaz 
tamamlanacak işler arasında yer alıyor. 
Bunun yanı sıra çiftçiler açısından önem 
arz eden arazi yolları ve mahalleden köye 
dönüşen yerleşim yerlerindeki yollar da 
tamamlandı.
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