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SELÇUK BÜLTEN
“Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. ”

Yıl 2018    Sayı 103

SELCUK 32 YIL SONRA 
iMAR PLANINA KAVUSTU
Selçuk Belediye Meclisi Ağustos ayında olağanüstü toplandı. Selçuk’un geleceği açısından büyük 
önem taşıyan uygulama imar planı revizyonu Selçuk Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle 
kabul edildi. Kabul edilen imar planı revizyonu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderilecek. 

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı imar 
planlarının bir kentin anayasası olduğunu belirterek; “32 
yıllık bir serüven sona ermiştir. Sona eren bu serüven ile 

1986’dan bu yana ilk defa imar planları bütüncül bir şekilde 
ele alındı. 1/1000’lik uygulama imar planı revizyonu bitirile-
rek; Selçuk’un dokusu bozulmadan modern, işlevsel bir kent 
olarak gelişmesinin önü açılmıştır. Bu plan revizyonu kentteki 
bugüne kadar meydana gelen ve gelebilecek olan sağlıksız 
yapılaşmaya karşı bir reçetedir” dedi. 
Selçuk Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağanüstü Meclis 
Toplantısında kent merkezinde yürürlükte olan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve yaklaşık 330 
hektar alanı kapsayan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu 
onaylandı. Bu plan doğrultusunda Selçuk’un özenli, dikkatli 
ve kararlı bir şekilde gelişmesinin yolu açıldı. 

Selçuk, özenli ve dikkatli 
bir şekilde gelişecek
Ağustos Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda konu ile ilgili 
açıklama yapan Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Ba-
kıcı; “Sadece binliklerle idare edilen ve artık işlevini kaybe-
den bir planlamadan tam 32 yıl sonra, dijital ortamda bakılıp 
da imar durumlarının tespit edileceği bir noktaya geldik. 
Online erişim belki de bu konunun en önemli özelliği. Bugü-
ne kadar gelen niteliksiz yapılaşma ve kentleşme; yaşanabi-

lir, ferah, geniş yollara olanak sağlayan düzenlemeye yerini 
bırakacaktır.  2013 yılında 14 Mayıs ve Zafer Mahalleleri’nde 
süren yapı yasağı bu planla kalkıyor. Ziya Gökalp Caddesi ve 
4009’un üst tarafı inşaata açılıyor. Tabi bunu yaparken dikkat-
li, özenli ve korumalı bir şekilde çalışacağız. Planda yapılan 
düzenlemelerle blok sistemine geçiyoruz. Bu blok sisteminde 
yeşili arttırıyoruz, düzenli kitlelerin oluşumu sağlıyoruz, yol-
ları genişletiyoruz. Bununla birlikte hiçbir metrekare mülkiyet 
kaybına neden olmuyoruz. Ada sayısını azaltıp kat sayısını 
arttırarak bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

Çağdaş, yaşanabilir bir 
Selçuk için
Yapılan düzenlemenin Selçuk’un önümüzdeki elli yılını 
planlayacağını söyleyen Başkan Bakıcı; “Selçuk’un 2030 
yılına kadar olan hatta daha da ötesindeki bir süreci kapsayan 
planlama başlamış olacak. Selçuk,  arkeolojik sit, doğal sit, 
kentsel sit ve tarımsal alanlarla çevrili olduğu için maalesef 
gelişim açısından sıkıntı yaşanmaktadır. Gerek bu planlama 
ile gerekse Bayrakçıkule’de gerçekleşecek TOKİ çalışmasıyla 
bu sorunları aşacağız. Selçuk çarpık yapılaşmanın olmadığı, 
daha doğal, daha çağdaş bir kent olacak. Ben bu planın revize 
edilmesinde emeği geçen herkese Plan Müellifi  Necati Uyar’a, 
tüm çalışma arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.

15 Temmuz 2016 tarihinde 
gerçekleştirilmeye çalışılan 
darbe girişiminin ikinci yılında 
Selçuklular geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi bu yıl da İstas-
yon Meydanı’nda bir araya 
geldi. Demokrasi Nöbeti için 

buluşan Selçuklular bir kez 
daha darbe girişimini lanetle-
diler;  15 Temmuz şehitlerini 
andılar.  Selçuklular İstasyon 
Meydanı’nda gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar demokrasi 
nöbeti tuttu.

Selcuklular 
15 Temmuz’da
Tek Yürekti

Yazlık Düğün 
Salonu Açıldı
Selçuk Belediyesi Yazlık Düğün Salonu faaliyete geçti.  
Selçuk halkının uzun zamandır beklediği Yazlık Düğün 
Salonu, düğün ve benzeri organizasyonlara ev sahipliği 
yaparak; Selçuk’un önemli bir ihtiyacına veriyor.

>>6’da

>>5’te
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Birbirinden renkli etkinlikle-
rin yer aldığı 49. Selçuk Efes 
Festivali 4- 9 Eylül tarihleri 
arasında düzenleniyor.  Mü-
zik, eğlence ve coşku festival 
süresi boyunca kültür, sanat 
kenti Selçuk’un sokaklarını 
saracak. Kentimizin kurtu-
luşunun 96. Yılını onuruna 
düzenlenecek festivalde Sel-
çuklular müziğe de doyacak; 

yöresel lezzetleri de tadabi-
lecek. Çocuklar ise ister fel-
sefe atölyesine katılacaklar; 
isterlerse şişme oyun parkın-
da doyasıya eğlenecekler. 
 UNESCO Kenti Selçuk’u 
saracak festival coşkusunu 
gelin hep birlikte yaşayalım. 
49. Selçuk Efes Festivali ile 
ilgili ayrıntılı program
Sayfa 8’de.

Selcuk Belediyesi Sorun Cözüyor
4020 Sokakta bulunan 
İZSU’nun isale hattının dö-
şenmesinden sonra yaşanan 
gecikmeden dolayı vatan-
daşların mağdur olmaması 
adına tamirlerin Selçuk 
Belediyesi tarafından tamir-
lerin yaptırıldığını belirten 
Başkan Bakıcı; “Selçuk’ta 

devam eden İZSU çalışma-
ları sonrasında gerekli yol 
tamir çalışmalarının yapıl-
masıyla ilgili sürece vatan-
daşların mağdur olmaması 
adına dahil olduk. Amacı-
mız sorun çözmek, vatan-
daşlarımızın mağduriyetini 
gidermektir” dedi. >>5’te
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Efes Tiyatro Festivali’ne katılacak ekipler belli oldu

Belevi Şeftali Festivali yapıldı

Selçuk Belediye Tiyatrosu tarafından 8-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Efes Tiyatro Festivali’nin başvuru süreci 
tamamlandı. 9 yetişkin ve 2 çocuk oyunun yer aldığı festivalde konser, söyleşiler, atölyeler sanat sokağı etkinlikleri de yer alacak. 

9. Belevi Şeftali Festivali, Belevi Mahallesi’nde yapıldı. Belevi şeftalisinin ününü dünyaya duyurmayı amaçlayan festivalde bu yıl da en iyi 
şeftali ve şeftali reçeli seçildi. 9. Belevi Şeftali Festivali, Grup İmbat ile Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu’nun konserleri ile renklendi.

Bereketli
topraklarımıza
sahip çıkmalıyız
Selçuk’un Belevi Mahallesi’nde dokuzuncu kez 
gerçekleşen Belevi Şeftali Festivali saygı duru-
şu ve İstiklal Marşı ile başladı. Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel BAKICI festiva-
lin açılış konuşmasında; “Festivalimizin en 

önemli özelliği en iyi şeftali ve şeftali reçelinin 
seçildiği bir yarışma düzenlenmesidir. Gele-
neksel Belevi Şeftali Festivalimizin uzun yıllar 
sürmesini diliyorum. Belevi şeftali açısından 
çok bereketli topraklara sahiptir. Selçuk’un 
olduğu gibi Belevi’de şeftalinin yanı sıra birçok 
kaliteli, nitelikli ürünün yetiştiği topraklar-
dır. Bu bağlamda da bütün üreticilerimizi bu 
çabalarından dolayı kutluyorum. Gerçekten bu 
topraklarda hakkını vererek üretim yapılıyor. 
Tarih boyunca bu toprakların bereketi bilin-
mektedir. Bize düşen görev gelecek nesillere 

bu toprakları bereketli bir şekilde bırakmaktır” 
dedi.
Başkan Bakıcı’nın konuşmasının ardından Sel-
çuk Halk Oyunları Ekibi’nin zeybek gösterisi 
beğeniyle izlendi. 

En iyiler bir kez 
daha ödül aldı
9. Belevi Şeftali Festivali programında heye-
canla beklenen en iyi şeftali ve en iyi şeftali 
reçeli yarışmalarının sonuçları tüm katılımcılar 
tarafından heyecanla beklendi. Açıklanan sonuç-
lara göre; Meryem Mert’in yaptığı şeftali reçeli,  
gerek tarım, gerekse yemek sektöründe söz 
sahibi isimlerden oluşan jüri üyelerinin oyları-
nın çoğunluğunu alarak 
birinci seçildi. En iyi şef-
tali reçeli yarışmasında 
Raşit Kayayurt ikincilik 
ödülünü, İkbal İnceoğlu 
ise üçüncülük ödülünü 
kazandı. 9. Belevi Şeftali 
Festivali kapsamında 
düzenlenen “En İyi 
Şeftali” Yarışması’nda ise 
İrfan Özler birinci, Şükrü 
Gümüştaş ikinci olurken; 
üçüncülük ödülünü Mer-
yem Erdallı almaya hak 
kazandı. Dereceye giren 

üreticiler ödülleri Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı ve protokol üyelerinden aldı.
Açıklanan yarışma sonuçlarının ardından 
Artvin Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü 
Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi de festivalin 
beğenilen detayları arasında yer aldı. Gösterinin 
bitiminde Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı Artvin Anadolu Lisesi Gençlik ve 
Spor Kulübü Başkanı Öğretmen Murat Altın-
taş’a teşekkür ederek; Artemis Heykeli hediye 
etti.
9. Belevi Şeftali Festivali’nde yapılan yarışma 
ve folklor gösterilerinin ardından Grup İmbat 
ve Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu’nun 
konserleri ile devam etti. Festivalin sonunda tüm 
katılımcıların İzmir Marşı’nı söylemesiyle gece 
noktalandı.

Selçuk Belediye Tiyatrosu kurulduğu 
günden bu yana Selçuklular’ı tiyat-
ro ile buluşturmaya, tiyatro sanatını 
sevdirmeye devam ediyor. Genel 
yönetmenliğini Erol Namdar’ın yaptığı 
Selçuk Belediye Tiyatrosu, Selçuk’a 
bir tiyatro festivali kazandırmak için 
yola çıktı. 8- 11 Ekim tarihleri arasın-
da düzenlenecek Efes Tiyatro Festivali 
için başvuru süresi doldu. Türkiye’nin 
birçok yerinden tiyatro gruplarının 
başvurduğu festival süresince 9’u ye-
tişkin, 2’si çocuk olmak üzere toplam 
11 oyun sahnelenecek. 

Troyalı kadınlar 
ile başlayacak
Efes Tiyatro Festivali’nin açılış oyunu 
olan Troyalı Kadınlar adlı oyun Selçuk 
Belediye Tiyatrosu tarafından sahnele-
necek. 36 oyuncunun yer alacağı oyun, 
senfoni orkestrası eşliğinde sahnele-
necek. 
Efes Tiyatro Festivali’nde ayrıca ünlü 
ve usta tiyatrocular oyunculuk ve 
yazarlık üzerine söyleşilerde Selçuk-
lular ile buluşacak. Festival süresince 
Selçuk Efes Kent Belleği,  Selçuk 
Belediyesi Tiyatro Salonu, Selçuk 
Belediyesi Kültür ve Sanat Evi ve Sel-
çuk’ta yer alan üniversiteler kullanı-
lacak. Efes Tiyatro Festivali süresince 
bir de festivale özel bir sanat sokağı 
oluşturulacak. 
Bu yıl ilk kez düzenlenecek festival 

kapsamında ayrıca Selçuklu duayen 
tiyatrocu Hasan Öztürk adına da onur 
ödülleri verilecek. Efes Tiyatro Festi-
vali kapsamında ayrıca festivale özel 
oluşturulacak sanat sokağında Sel-
çuklu ressamlar, müzisyenler, fotoğraf 
sanatçıları, yazar ve şairler Selçuklu-
larla buluşacak. 
Efes Tiyatro Festivali’ne yapılan çok 
sayıda başvurunun kendilerini çok 
mutlu ettiğini belirten Selçuk Belediye 
Tiyatrosu Genel Yönetmeni Erol Nam-

dar; “Festivalimizde tiyatro oyunları-
nın yanı sıra dizilerden ve sinemadan 
tanıdığımız Teoman Kumbaracıbaşı 
kısa bir konser verecektir. Ayrıca Fes-
tivalimiz çerçevesinde oluşturacağımız 
sanat sokağımızda yerel ressamları-
mız, şairlerimiz, yazarlarımız, fotoğraf 
sanatçılarımız, canlı heykel ve sokak 
sanatçılarımız yer alacaktır. Selçuk’u-
muzun birçok alanını kullanacağımız 
festivale Türkiye’nin farklı yerlerinden 
birçok tiyatrocu da katılacak” dedi.
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Kadınlara ve gençlere psikodrama çalışması

Eğlenerek İngilizce öğrendiler 

Selçuklu gençler psikodrama eğitimi ile sınav kaygısını aşıyorlar; kadınlar ise turistlerle etkili iletişim kurmak için İngilizce öğreniyorlar.

Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphane ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde üç hafta boyunca süren “Eğlenerek İngilizce Öğreniyorum” etkinliği sona erdi. 
Etkinliğe katılan öğrenciler katılım belgelerini Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’nın elinden aldı. Öğrencilerin heyecanına aileleri de ortak oldu

Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail 
Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik 
Merkezi’nde verilen psikodrama eği-
timi ile üniversite sınavına hazırla-
nan öğrencilere ve Artemis Kadın El 
Emeği Pazarı katılımcılarına katılım 
belgelerini Selçuk Belediye Başkanı 
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı tarafından 
verildi. Eğitimin yaşam boyu devam 
eden bir süreç olduğunun altın çizen 
Başkan Bakıcı her iki grupla psi-
kodrama çalışması yapan Psikolog 
Psikodramatist Özgül Karaalioğlu 
Yavuz’dan psikodramanın içeriği 
hakkında bilgi aldı. 
Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail 
Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik 
Merkezi’nde farklı gruplara yönelik 
düzenlenen psikodrama çalışmala-
rı tamamlandı. Öğrencilerin sınav 
kaygıları aşmalarını, etkili ve verimli 
ders çalışmalarını ve kendileri için 
uygun bir meslek seçmelerini sağla-
mak amacıyla Psikolog Psikodrama-
tist Özgül Karaalioğlu Yavuz tara-
fından yapılan psikodrama çalışması 
toplam 23 hafta sürdü. Çalışmaya 
katılan öğrencilerin psikodrama  ile 
kendilerini, becerilerini tanımaları; 
önlerinde yer alan meslek seçenek-
lerini görmeleri amaçlandı. Hayal 

ettikleri meslekleri “geleceğe pro-
jeksiyon yöntemiyle” canlandırarak 
o mesleğin heyecanını tatmaları, 
hayallerini gerçekleştirmeye, hedef-
lerini belirlemeye yönelik motivas-
yonlarının artması sağlandı. Bu çalış-

ma ile öğrenciler seçmek istedikleri 
mesleklerin kendileri için uygun olup 
olmadığını da deneyimlemiş oldu. 
Öğrencilerin ayrıca sınavlara hazırlık 
sürecinde yaşadıkları kaygıları aşma-
ları, doğaçlama yönetimiyle ihtiyaç 

duydukları motivasyon ve enerjinin 
artması sağlandı. 

Kadınlar
psikodrama
ile İngilizce
öğrendi
Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail 
Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik 
Merkezi’nde bir psikodrama çalış-
ması da Artemis Kadın El Emeği 
Pazarı’nda tezgah açan kadınlar için 
yapıldı. Psikolog Psikodramatist 
Özgül Karaalioğlu Yavuz ve Doç. Dr. 
Ayşen Değer’in katılımıyla yapılan 
çalışmada psikodrama tekniklerinden 
yararlanılarak katılımcı kadınlara 
pazarda turistlerle karşılaştıklarında 
kullanabileceği konuşma kalıpları 
öğretildi. Eğlenceli bir şekilde İngi-
lizce öğrenen kadınlar psikodrama 
çalışmasından oldukça memnun 
kaldıklarını ve bu çalışmanın hayat-

larını kolaylaştıracaklarını belirtiler. 
Psikodrama çalışmasına katılan 
kadınları ve gençleri Prof. Dr. İsmail 
Aka Kütüphanesi ve Sosyal Eğitim 
Merkezi’nde ziyaret eden Başkan 
Bakıcı; “Burada psikodrama çalış-
masına katılmak hem kadınlarımı-
zın, hem de gençlerimizin hayatına 
pozitif katkı sağlayacaktır. Eğitim 
yaşam boyu devam eden, meslek, yaş 
ve daha birçok kriterden bağımsız 
bir kavramdır.  Prof. Dr. İsmail Aka 
Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Mer-
kezi’nde böyle bir eğitimin verilmesi 
beni çok mutlu etti. Bu çalışmalar ka-
dınlarımızın ve gençlerimizin yaşam 
kalitesini yükselterek; kendilerini 
daha iyi ifade eden bireyler olmaları-
nı sağlayacaktır” dedi.
Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve 
Sosyal Etkinlik Merkezi’nde yapılan 
psikodrama çalışmalarına katılan 
kadınlar ve gençlere katılım belgeleri 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı tarafından verildi. 
Yapılan psikodrama çalışmalarında 
Gruplar için Umut Psikodrama Ensti-
tüsü’nden düzenli olarak süpervizyon 
desteği alınıyor.

Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail 
Aka Kütüphane ve Sosyal Etkinlik 
Merkezi’nde çocuklara yönelik düzen-
lenen “Eğlenerek İngilizce Öğreni-
yorum” atölyesi sona erdi.  Üç hafta 
boyunca şarkılarla, çeşitli eğlenceli 
etkinliklerle temel İngilizce öğrenen 
çocuklar katılım belgelerini Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı’nın elinden aldı.
“Eğlenerek İngilizce Öğreniyorum” 
etkinliğiyle ilgili öğretmenleri Melisa 
İğneci ve çocuklardan bilgi alan 

Başkan Bakıcı; “Ben öncelikle yaz 
okulunda çocuklarımıza İngilizce 
öğretme görevini üstlenen Melisa İğ-
neci’ye, çocuklarını buraya gönderen 
velilere ve en çok da çocuklarımıza 
teşekkür ediyorum. Onlar bizim ge-
leceğimiz. Onların iyi yetişmesi için 
bizler elimizden geleni yapmak zo-
rundayız. Onlar gelecekte Türkiye’nin 
temel taşlarını oluşturacaklar. İyi bir 
birey, iyi bir vatandaş hepsinden önce 
de iyi bir insan olacaklar. Dolayısıyla 
böyle bir etkinlikte çocuklarımızın 

bulunmasından duyduğum mutluluğu 
belirtmek istiyorum” dedi. 

Çalışmalarımız
devam edecek 
Kısa bir süre içerisinde öğrencilere 
İngilizce ve İngilizce’nin hayatla-
rındaki yeri konusunda bir şeyler 
öğrettiklerini belirten Melisa İğneci; 
“Üç haftalık bir İngilizce çalışmamız 

oldu. Temel amacımız çocuklara İn-
gilizce’yi sevdirmekti. Tabi bu arada 
çocukların İngilizce bir şeyler öğren-
mesini de amaçladık. Günlük hayatta 
kullanılan temel konuşma kalıplarını, 
sayıları, kendilerini tanıtmalarını, 
çevrelerinde yer alan yiyeceklerin, 
nesnelerin adlarını çocuklarımıza öğ-
rettik. Diğer yandan da İngilizce’nin 
nerede karşılarına çıkabileceğinden 
ve İngilizce’nin öneminden bahset-
tik. Çocukların İngilizce konuşma 
üzerine korkularını yenmesini ve tüm 

bunların yanı sıra kendilerini ifade 
etmelerini, grup çalışması içerisinde 
bulunmalarını sağladık. Kendilerinin 
bu tür çalışmalardan memnun olduğu-
nu gördüğümüz için bu tür çalışma-
ların devam edeceğini söyleyebiliriz” 
dedi.
Yapılan konuşmaların ardından 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı öğrencilere katılım bel-
gelerini verdi. Başkan Bakıcı ayrıca 
öğrenciler ve aileleriyle birlikte hatıra 
fotoğrafı da çektirdi.
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Belevi Sosyal Tesisleri tamamlanmak üzere

Kireçcili’ye sözümüz vardı

Moloz atıkları toplanıyor

Selçuk Belediyesi’nin YİKOB desteğiyle hayata geçirdiği projelerin ikisi tamamlanma aşamasında. Belevi Sosyal Tesis ve Zey-
tinköy Meydan Düzenlemesi’nde sona gelindi. Kurumlararası işbirliği Selçuk’a bir meydan ve bir sosyal tesis kazandırdı. 

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı Selçuk’un Kireçcili Mahallesi’nde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. 
Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Bakıcı köyden mahalleye dönüşen yerlerde yol yapım çalışmalarının devam edeceğini söyledi. 

Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından moloz toplama çalışmaları gerçekleştiriyor. Kentin 21 noktasında toplanan 
molozlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dozeri ve Selçuk Belediyesi’nin iş makinaları ile Pamucak’taki ıslah alanına götürülüyor.

Selçuk Belediyesi Zeytinköy Meydan Düzen-
lemesi sona erdi. Düzenlemesi biten alan ile 
Zeytinköy düğün, nişan, konser gibi sosyal et-
kinliklerin yapılacağı bir alan kazandı.  Bunun 
yanı sıra Belevi Mahallesi’nde yapımı tamam-
lanmak üzere olan sosyal tesis ile mahalle 
içerisinde bulunan atıl bir alan değerlendirilmiş 
oldu. 1200 metrekarelik alan üzerine yapı-
lan sosyal tesis yemek, düğün, gibi her türlü 
toplantı için kullanılabilecek. Belevi Sosyal 
Tesis’in projesi Selçuk Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafından çizildi.
 Belevi’de yapılan sosyal tesis ile atıl bir alanın 
da değerlendirilmiş olduğunun altını çizen Sel-
çuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; 
“İzmir Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme Koor-
dinasyon Birimi (YİKOB) desteğiyle özellikle 
Selçuk’un mahallelerinde birçok çalışma ger-
çekleştirildi. Birçok yolda kilit parke kaplama 
işi tamamlandı. Ayrıca geçmişte restorasyon 
çalışmalarına da yine YİKOB desteğiyle imza 
attık. Zeytinköy Meydan Düzenlemesi ve Be-
levi Sosyal Tesisimiz de YİKOB ile işbirliği ile 
gerçekleştirilecek en son çalışmaların arasında 
yer alıyor” dedi. 

İzmir Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme 
Koordinasyon Birimi’nin (YİKOB) deste-
ğiyle Selçuk’ta gerçekleştirilen çalışmaların 
beşinci etabı başladı. Beşinci etap çalışmaları 
kapsamında Kireçcili Mahallesi’nin de içinde 
bulunduğu diğer yerleşim yerlerine toplam 8 

km uzunluğunda kilit parke döşemesi yapı-
lacak. Kireçcili’de devam eden çalışmalar 
ile ilgili açıklama yapan Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; “ YİKOB 
marifetiyle 5. Etap çalışmalarını şu an devam 
ediyor. 5. Etap çalışmaları kapsamında 32 bin 

metrekareye yakın bir kilit taş döşemesi var. 
5. Etap çalışmalarında ilk olarak Kireçcili 
Köyü sakinlerine sözümüz vardı.  Kireçcili 
Köyü içerisinde yaklaşık 4 bin metrekare 
kilit taş döşemesi yapılıyor.  Ağırlıklı olarak 
köyden mahalleye dönüşen tüm yerleşim yer-

lerimizin bu şekilde ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışıyoruz. Ben bu konuda İzmir Valiliği’ne 
sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün 
Kireçcili Köyü’nde devam eden çalışmaları-
mız önümüzdeki günlerde farklı noktalarda 
devam edecek” dedi. 

Vatandaşların evlerinde, iş yerlerin-
de ve inşaatlarda yapmış oldukları 
yenileme, tadilat ve her türlü inşaat 
işleminden sonra ortaya çıkan moloz 
atıklarının kent içerisinde gelişigü-
zel bir bırakılmaması için Selçuk 
Belediyesi tarafından 21 moloz kon-
teyner toplama adresi belirlenmişti. 
Vatandaşların inşaat çalışmaları 
sonrasında çıkan artıkları kolay bir 
şekilde bertaraf etmeleri ve kentin 
görünümü açısından sağlıksız bir 
görüntünün oluşmaması açısından 
belirlenen moloz yerlerinde toplanan 
inşaat atıkları İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi’nin dozeri ve Selçuk Beledi-
yesi araçlarıyla taşınması sağlanıyor. 
 Konu ile ilgili bilgi veren Selçuk 
Belediye Başkan Yardımcısı Tülay 
Ayarman; “Yaz ayların da kentimiz-
de inşaat faaliyetleri hızla artıyor. 
Ortaya çıkan moloz ve her türlü 

inşaat atığının sağlıklı bir şekilde 
toplanması için kentin içerisinde 
21 nokta saptadık. Vatandaşlarımız 
belirlenen yerlere moloz dökme 
konusunda duyarlı davranıyor. Biz 
de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteğiyle burada toplanan moloz-
ları şehir içinden tahliye ediyoruz” 
dedi. 
İZSU, Doğalgaz ve Gediz Elekt-
rik’in alt yapı çalışmalarından çıkan 
hafriyat atıklarının da Zafer Ma-
hallesi’nde yarattığı toz ve görüntü 
kirliliği de yok edileceğini belirten 
Ayarman; “Çalışmalarımız kentin 
gereklerine göre devam ediyor. 
Moloz atıklarının ve alt yapı çalış-
malarından çıkan atıkların yanı sıra 
yaklaşan Kurban Bayramı dola-
yısıyla hayvan pazarı alanımız da 
temizlenerek hazır hale getirilmesi 
sağlanıyor” dedi.

4 www.selcuk.bel.trYıl 2018  Sayı 103 Selçuk Belediyesi Bülteni

Belevi Mahallesi Sosyal Tesisleri Zeytinköy Mahellesi Meydanı
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Selçuk Belediyesi sorun çözüyor

Şirince’de arazi yolları yapılıyor

Selçuk’ta devam eden İZSU çalışmaları sonrasında gerekli yol tamir çalışmalarının 
yapılmasıyla ilgili sürece Selçuk Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması adına dahil oldu. 

Selçuk Belediyesi YİKOB işbirliği ile arazi yollarının yapımına devam ediyor. Son olarak Şirince Fındıklı Mevkii’nden 
Selahattin Köyü’ne giden bağlantının yapılmasının ardından YİKOB işbirliği ile sathi kaplama yapılacak. 

Selçuk Belediyesi Yazlık Düğün Salonu faaliyete geçti.  Selçuk halkının uzun zamandır beklediği Yazlık Düğün 
Salonu, düğün ve benzeri organizasyonlara ev sahipliği yaparak; Selçuk’un önemli bir ihtiyacına veriyor. 
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14 Mayıs Mahallesi 4020 Sokak, Kubilay 
Caddesi gibi kentin ana arterlerinde Selçuk 
Belediyesi’nin kendi ekipleri tarafından de-
vam eden yol tamirleri hakkında bilgi veren 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı; “Biz bugüne kadar kurumlar arası 
işbirliği çerçevesinde ortaya çıkan aksaklık-
lara tolerans göstermeye çalıştık. Çünkü söz 
konusu olan halkımıza, kentimize doğal gaz, 
su gibi önemli hizmetlerin bir an önce gelme-
sidir. Bugüne kadar şikayetçi bir tavır sergi-
lemeden üzerimize düşeni yaptık. AYKOME 
ile İZBETON ile iletişime geçtik. Vatandaşla-
rımızın en çok mağdur olduğu ana arterlerde 
kalan yerlerdeki tamirlerin yapımını belediye 
ekiplerimizce yapmaktayız. 4020 Sokak, 
Kubilay Caddesi, Bozkır Caddesi gibi trafiğin 
yoğun olduğu yerlerde ise gerekli çalışmaları 
tamamen kendi imkanlarımızla tamamlamaya 
çalışıyoruz” dedi. 

4020 Sokakta bulunan İZSU’nun isale hattı-
nın döşenmesinden sonra yaşanan gecikme-
den dolayı vatandaşların mağdur olmaması 
adına tamirlerin Selçuk Belediyesi tarafından 
tamirlerin yaptırıldığını belirten Başkan Ba-
kıcı; “ İZSU geciktiği için biz kendi olanakla-
rımızı zorlayarak yol ve kaldırımlardaki daha 
birçok yeri yaptırıyoruz. İşbirliği içerisinde 
gerçekleşen çalışma sürecinde aksaklıklar 
yaşanmıştır. Biz imkanlarımızın elverdiği 
ölçüde eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Zaruri 
olması gereken yerlerde tamiratlara devam 
etmekteyiz. İZSU’nun çalışma süreci boyunca 
pek çok sokak ve caddenin yol ve kaldırım 
çalışmalarını gerçekleştirdik. Çalışma yaptı-
ğımız yerleri de İZSU’ya bildiriyoruz. Kilit 
parke taş kaplamalarını biz yapıyoruz; açılan 
yerleri kapatıyoruz. Bu yönde çalışmalarımı-
zın devam edeceğini vatandaşlarımıza bildir-
mek isterim” dedi.

Çalışmaları inceleyen Selçuk Belediye Başka-
nı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı Şirince Köyü’nde 
birçok arazi yolunun tamamlandığını belirte-
rek işbirliğinin her zaman Selçuk için verimli 
sonuçlar verdiğini söyledi. 
Bugüne kadar arazi yolları ve parke taş dö-
şemelerinin hızla ilerlediğini belirten Başkan 
Bakıcı; “İzmir Valiliği’ne bağlı faaliyet gös-
teren Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi 
ile işbirliğimiz sonucu Selçuk’ta birçok güzel 
iş yapıldı. Vatandaşların talepleri bizler tara-
fından valiliğimiz tarafından, hükümetimiz 
tarafından karşılanıyor. Yapılan tüm hizmetler 
vatandaşlarımız için. Selçuk’ta ne kadar arazi 
yolu varsa bunların hepsinin sathi kaplama-
sını yapma arzusu içerisindeyiz.  Ben bir kez 
daha verilen destekten dolayı Sayın İzmir 
Valimize teşekkür ediyorum. Bize bu olana-
ğın sağlayan hükümetimize ve Sayın Başba-
kanımız Binali Yıldırım’a teşekkür ediyorum. 
Uzlaşı kültürü ve koordinasyonla iş çıkarma-
ya çalışıyoruz” dedi.

Selçuklu vatandaşların 
talepleri, Selçuk Kent 
Konseyi ve Selçuk Bele-
diye Meclisi’nin deste-
ğiyle hayata geçen Selçuk 
Belediyesi Yazlık Düğün 
Salonu’nda gerçekleşen 
ilk etkinlik bir kına gece-
si oldu. Bu önemli günde 
vatandaşları yalnız bırak-
mayan Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı İzmir- Aydın Ka-
rayolu üzerinde faaliyete 
geçen ve 1000 kişilik bir 
kapasiteye sahip olan 
Yazlık Düğün Salonu’nun 

Selçuk’a hayırlı olmasını 
diledi. Başkan Bakıcı; 
“Selçuk, yazlık düğün 
salonuna kavuştu. Halkı-
mız da, biz de çok mutlu-
yuz. Burada bu akşam ilk 
olarak bir personelimizin 
kızının kına gecesi ya-
pılıyor. Selçuk’a yakışan 
bir yazlık düğün salonu-
muz var artık. Özellikle 
alt gelir gruplarının bu 
yöndeki talebine cevap 
verecek olmaktan dolayı 
çok mutluyuz. Yazlık 
Düğün Salonu Selçuk’a 
hayırlı olsun” dedi. 

Yazlık düğün salonu açıldı
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Selçuklular demokrasi nöbeti için 
istasyon Meydanı’nda buluştu

Erişilebilir kent toplantısı yapıldı

Selçuk 15 Temmuz’da bir kez daha tek yürek oldu. Selçuklular 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 
kapsamında İstasyon Meydanı’nda bir araya geldi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Selçuk’ta da 15 Temmuz darbe girişimi 
kınanarak; şehitler anıldı. İstasyon Meydanı’nda vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar demokrasi nöbeti tuttu. 

 “Erişilebilir Kent Selçuk Eğitim ve Tanıtım Toplantısı”  Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda yapıldı. 

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleş-
tirilmeye çalışılan darbe girişiminin 
ikinci yılında Selçuklular geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yıl da İstasyon 
Meydanı’nda bir araya geldi. Demok-
rasi Nöbeti için buluşan Selçuklular 
bir kez daha darbe girişimini lanetle-
diler;  15 Temmuz şehitlerini andı-
lar. Etkinlikte 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nden yapılan canlı yayın 
katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın katıldığı canlı yayını izleyen 
vatandaşlar gecenin ilerleyen saatle-
rine kadar demokrasi nöbeti tuttular. 
Gece boyunca şehitlerin ruhu için dua 
edildi, helvalar dağıtıldı. Ayrıca İstas-
yon Meydanı’nda demokrasi nöbeti 
tutan vatandaşlara da gece kahvaltısı 
ikram edildi. 

Şehitlik
ziyaret edildi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü etkinlikleri kapsamında Selçuk 
Belediyesi tarafından düzenlenen Halk 
Koşusu, Şehit Astsubay Ömer Halis-
demir Tören Alanı’ndan başladı. Her 
yaştan Selçuklu’nun katıldığı koşuda 
Selçuk Kaymakam Vekili Erol Türk-
men, Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı, Selçuk İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli ve pro-
tokol üyeleri de yer aldı. Atatürk Anıtı 
önünde son bulan koşunun ardından 
Selçuk Kaymakam Vekili Erol Türk-
men ve Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı dereceye girenlere 

madalyalarını taktı.  Protokol üyeleri 
Halk Koşusu’nun ardından Selçuk İlçe 
Şehitliği’ni ziyaret ederek; tüm şehitle-
rimiz için dua ettiler. 

15 Temmuzlar 
bir daha
yaşanmayacak
Akşam saatlerinde İstasyon Meyda-
nı’nda düzenlenen programda Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
bir konuşma yapan Selçuk Beledi-
ye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı 
demokrasi vurgusu yaparak Türk 
milletinin kendisine emanet edilen 
milli egemenliğe sahip çıkmasındaki 
kararlığının bir daha bu ülkede 15 
Temmuzlar’ın yaşanmasına izin ver-
meyeceğini belirtti.  
Başkan Bakıcı;  “Eğer bu millet 
kendine güvenirse; kendine bir önder 
bulursa; o liderin arkasından yürür; 
hatta önüne geçerek göğsünü siper 
eder. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan 15 Temmuz’da bu 
milletin önüne düşmüştür. Bu millet 
de Cumhurbaşkanımızı yalnız bırak-
mamıştır; göğsünü siper etmiştir. Bu 
kara leke ancak böyle temizlenmiştir. 
Kurtuluş Savaşımız’da Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk de bu milletin 
önüne düştü. Bu millet Gazi Mustafa 
Kemal’in izinden yürüyerek kendini 
yoktan var etti. Bir daha bu ülkede 15 

Temmuzlar yaşanmayacaktır. Çünkü 
Türk Milleti’nin egemenliğini elinden 
almak isteyenlere verdiği cevabı o gece 
tüm dünya görmüştür” dedi.

Bu millet
egemenliğine 
her zaman
sahip çıkmıştır
15 Temmuz kara bir leke olduğu kadar 
Türk Demokrasisi açısından da tarihi 
bir gündür diyen Başkan Bakıcı; “Bu 
millet darbeyi bir darbe ile önlenmiş-
tir. Bu yüzden bir kez daha diyoruz. 
“Ne Mutlu Türküm Diyene” Bu elim 
olayın ikinci yılında Abdullah Tayyip 
Olçoklar’a, Erol Olçoklar’a, Ömer Ha-

lisdemirler’e, Zeynep Sağırlar’a, Halil 
İbrahim Yıldırımlar’a Allah’tan rahmet 
diliyorum. Onlar bu vatan için canları-
nı feda etti. Başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere bu bayrak için, 
bu vatan için, bu devlet için canını feda 
etmiş olan tüm şehitlerimizi rahmetle 
anıyorum. Bu milletin evladı olmaktan 
büyük gurur duyuyorum, mutluluk 
duyuyorum” dedi. 
Başkan Bakıcı ayrıca 15 Temmuz için 
İstasyon Meydanı’nda vatandaşların 
duygu ve düşüncelerini yazması için 
oluşturulan anı defterine de günün 
anlam ve önemine ilişkin duygularını 
yazdı. 
Başkan Bakıcı’nın konuşmasının 
ardından şehitler için Kur’anı Kerim ve 
kasideler okundu. İstasyon Meydanı’nı 
dolduran Selçuklular gecenin ilerle-
yen saatlerine kadar demokrasi nöbeti 
tuttu. 

3. Turizm Şurası’ndan çıkan kararla 
Selçuk’un “Erişilebilir Kent” unvanı 
alması yolunda yapılacak çalışmala-
rın kurumlararası düzeyde tanıtımını 
sağlamak ve bu konuda ilgili kurum 
ve kişilere eğitim vermek amacıyla 
Selçuk Belediyesi’nde düzenlenen 
toplantıya Selçuk Kaymakam Vekili 
Erol Türkmen, Selçuk Belediye Baş-
kanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Çalış-
ma Sosyal Hizmetler ve Aile İzmir İl 
Müdürü Nesim Tanğlay, Yardımcısı 
Nadir Maşalacı, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube 
Müdürü Mahmut Akkın, Selçuk’ta 
görev yapan kurum amirleri, meclis 
üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuru-
luşu temsilcileri katıldı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan “Erişilebilir Kent Selçuk 
Eğitim ve Tanıtım Toplantısı’nın” ilk 
konuşmasını Çalışma Sosyal Hizmet-
ler ve Aile İzmir İl Müdürü Nesim 
Tanğlay yaptı. Tanğlay açılış ko-
nuşmasında;  engellilerin toplumsal 
hayatın her alanına eşit katılımının 

sağlanması ve engellilere yönelik 
ayrımcılığın önlenmesi amacıyla 
çıkartılan tüm kanunların ancak 
erişilebilirlik kavramıyla uygulanabi-
lirlik kazanacağını belirtti. 

Selçuk adına 
büyük bir ka-
zanım olacak
Toplantıda bir konuşma yapan Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı; Selçuk’un erişilebilir kent 
unvanı alabilecek bir kent seçilmesi-
nin onur verici bir gelişme olduğunu 
belirterek; “Erişilebilir Kent” olmayı 
ilçemiz için biz kazanım görüyo-
rum.  Bu bağlamda Selçuk Belediyesi 
olarak üzerimize düşen ne varsa 
yerine getirme gayreti içerisinde 
olacağız. Engellilerimize engelsiz 
bir yaşam kazandırılması gerekiyor. 
Biz resmi kurumlarımız, belediye-

miz, sivil toplum kuruluşlarımız ve 
halkımızla birlikte örnek gösterilen 
bir kent olma arzusun içerisindeyiz. 
Ben erişilebilirlik kavramı ile ilgili 
Selçuk’un seçilmesinden duyduğum 
memnuniyeti bir kez daha ifade 
ediyorum. Bu çalıştayın Selçuk’un 
erişilebilir bir kent olması yolunda 
önemli bir adım olmasını diliyor; 
tüm katılımcılara teşekkür ediyo-
rum” dedi.  

Erişilebilirlik 
temel bir
haktır
Toplantıda “Neden engelli hakları, 
neden erişilebilirlik?”  konulu bir su-
num yapan İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü 
Mahmut Akkın erişilebilirlik kav-
ramının temel bir hak olduğunun ve 
diğer birçok hakkın kullanılmasının 
erişilebilirlik kavramının hayata 

geçmesine bağlı olduğunu belirtti. 
Akkın; “Erişilebilirlik mekanlara, 
teknolojiye ve bilgiye desteksiz bir 
şekilde ulaşabilmektir. Erişebilirlik 
kavramının temelinde yatan budur. 
Erişilebilirlik diğer bütün haklara 
ulaşmayı sağlayan temel bir haktır. 
Engellilere verilen sağlık, eğitim, ça-
lışma ve daha birçok hakkın kullanı-
labilmesi için erişilebilirlik temel bir 
koşuldur. Erişilebilirlik engelliler için 
bağımsız ve insan onuruna yakışan 
bir hayat için olmazsa olmaz bir hak-
tır. Bunu sağlayamadığımız sürece 
diğer haklar kağıt üzerinde kalır.  
Selçuk’un erişilebilir kent unvanı 
alması Selçuk’a çok şey katacaktır” 
dedi.

Sorunlarını
anlattılar
Toplantıda ayrıca ortopedik engelli 
Hasan Cem Karapire,  görme engelli 
Mehmet Aktaş ve Fatih İyibaşlar 
kendi engel grupları ile ilgili olarak 

günlük hayatlarında, trafikte yaşa-
dıkları sorunları anlattılar. 
Toplantının son konuşması Ayşegül 
Badur tarafından yapıldı. Çalışma 
Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdür-
lüğü’nde erişebilirlik alanında Peyzaj 
Mimarı olarak görev yapan Ayşegül 
Badur 5378 sayılı Engelliler Hak-
kında Kanun’a göre erişilebilirliğin; 
Binaların, açık alanların, ulaşım ve 
bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve 
iletişim teknolojisinin engelliler ta-
rafından güvenli ve bağımsız olarak 
ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını 
ifade ettiği bilgisini verdi.  Badur 
Binalarda, açık alanlarda ve toplu 
taşıma hizmetlerinde erişilebilirlik 
konulu sunumunda binalarda, açık 
alanlarda ve toplu taşıma hizmetle-
rinde erişilebilirlik konulu bir sunum 
yaptı.
Erişilebilir Kent Selçuk Eğitim ve 
Tanıtım Toplantısı’nın ikinci kısmın-
da binalar, açık alanlar ve toplu taşı-
ma araçları için erişilebilirlik tespit 
formalarının doldurularak; konu ile 
ilgili sorular cevaplandırıldı.
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