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Belevi Mahallesi’nde yer 
alan Belevi Sosyal Tesisi’nin 
açılışı gerçekleşti. Projesi 
Selçuk Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’nde görev yapan 
mimarlar tarafından çizilen 
İzmir Valiliği Yatırım İzle-
me ve Koordinasyon Birimi 
(YİKOB) desteğiyle hayata 
geçen Belevi Sosyal Tesisi’nin 

yapımı ile mahallede bulunan 
atıl bir alan değerlendirildi. 
Belevi Mahallesinde 1200 
metrekarelik bir alan üze-
rinde yapılan, açık ve kapalı 
kullanım alanlarına sahip 
olan Belevi Sosyal Tesisi dü-
ğün, nişan, yemek gibi toplu 
organizasyonlar için kullanı-
labilecek.

24 Kasım Öğretmenler Günü Selçuk’ta 
kutlandı. Atatürk Anıtı önünde çelenk 
sunum töreni ile başlayan kutlamalar 
Selçuk Belediyesi Efes Tiyatro Salo-
nu’nda düzenlenen program ile devam 
etti. Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü takip eden günlerde Sel-
çuk’ta eğitim veren ilk ve orta dereceli 
okulları ziyaret ederek; öğretmenlere 
kalem hediye etti.

Selçuklu çocuklar masalların renkli 
dünyasında eğitici ve eğlenceli bir 
yolculuğu çıktı. Selçuk Efes Kent 
Belleği’nde Masal Okuma Atölyesi 
düzenlendi. Etkinlikte çocukların 
hayvanlar, doğa ve hayat üzerine 
önemli değerleri masallar aracılığıyla 
öğrenmesi amaçlanıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve “ Bir 
şehri keşfetmenin en iyi yolu orada 
koşmaktır” sloganıyla hayata geçen 1. 
Efes Antik Şehri Yarı Maratonu’na ka-
tılacak sporcular sabahın erken saatle-
rinde İstasyon Meydanı’nda toplandı. 
İzmir Valiliği, İzmir Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü, Selçuk Kaymakamlığı, 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 
desteğiyle gerçekleşen 1. Efes Antik 
Şehri Yarı Maratonu’na  Selçuk Bele-
diyesi ev sahipliği yaptı.

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı yer teslimi bu hafta yapılan projenin  
beş ay içerisinde biteceği müjdesini verdi. 
Selçuklular’ın dört gözle beklediği proje-
lerden biri olan Dutlu Yol Projesi hayata 
geçiyor. İhalesi geçtiğimiz günlerde ya-
pılan projede çalışmalara bu hafta ihaleyi 
kazanan fi rmaya yer teslimi yapılmasıyla 
başlandı.  Dutlu Yol Projesi kapsamında 
yolun başından Efes Havaalanı girişi-
ne kadar olan 2125 metrelik bölümde 
yaklaşık 2,5 metre genişliğinde iki bant 
halinde 5100 metrekarelik bir koşu yolu 
yapılacak. 

Belevi Sosyal Tesisi açıldı

Başkan Bakıcı 
Selçuklu 

öğretmenleri 
ziyaret etti

Kent belleğinde 
masal atölyesi 

Selçuk’ta 
yarı maraton 

heyecanı

Toplu iş sözleşmesi imzalandı

Dutlu Yol Projesi hayata geçiyor

Tarih, Efes Antik Kanal Projesi ile 2500 yıl sonra yeniden canlanıyor. UNESCO Kenti Selçuk’un 
hak ettiği projelerden birine daha kavuşması yolunda önemli bir adım atıldı. Yapım ihalesi 
sona eren Efes Antik Kanal Projesi’nin ilk etabıyla ilgili çalışmalar Pamucak’ta başladı. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın 
Ulaştırma Bakanlığı döneminde 

İzmir için hazırlanan 35 projeden biri 
olan ve Efes’i 2500 yıl sonra yeniden 
denizle buluşturacak olan projey-
le ilgili çalışmalar başladı. Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı, Selçuk Belediyesi teknik 
personeli ve AK Parti Selçuk İlçe 
Başkanı Halil Düztaş ile birlikte an-
tik kanal ile ilgili çalışmaları yerinde 
inceledi.
Efes Antik Kanal Projesi dünyaya 
hitap edecek bir proje olarak hayata 
geçeceğini belirten Selçuk Belediye 
Başkanı  Ben gerçekleşecek bu proje 

için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, 
TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıl-
dırım’a, Tarım ve Orman Bakanımız 
Sayın Bekir Pakdemirli’ye, AK Parti 
İzmir Milletvekilimiz ve AK Parti 
AR-GE’den Sorumlu Başkan Yardım-
cımız Sayın Hamza Dağ’a, AK Parti 
İzmir Milletvekili Sayın Mahmut 
Atilla Kaya’ya ve emeği geçen bölge 
milletvekillerimize sonsuz teşekkür 
ediyorum. Böylesine güzel bir projeyi 
Selçuk’a, daha da ötesinde ülkemize 
ve tüm dünyaya kazandırıyoruz. Bir 
tarihi canlandırmanın gururunu hep 
birlikte yaşayacağız” dedi.

Selçuk Belediyesi ile 
memur sendikası TÜM 
YEREL – SEN arasında 
toplu iş sözleşmesi imza-
landı.  İmzalanan toplu iş 
sözleşmesine göre sözleşme 
kapsamında çalışanlara 
halen almakta oldukları 
aylıklarına ilaveten aylık 
tavan tutarı en yüksek 
devlet memuru aylığının 
(ek gösterge dahil) %100’ü 
oranında sosyal denge taz-
minatı ödenecek. 

Kütüphanede 
1000 üye
sevinci 

Ulu Önder saygı 
ve özlemle 

anıldı
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Belevi Sosyal Tesis acıldı
Belevi Mahallesi’nde yer alan Belevi Sosyal Tesis’in açılışı gerçekleşti.  Açılışa AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti 
Merkez Karar Yürütme Kurulu  Üyesi Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 
Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, daire amirleri, akademisyenler, 
siyasi parti başkan ve temsilcileri sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.  

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan açılış töreninde ilk konuşma 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı tarafından yapıldı. 
Başkan Bakıcı yaptığı konuşmada;  
“Belevi’de bir sosyal tesis açıyoruz. 
Bu sosyal tesis bir ihtiyacı cevap ve-
recektir. Burası bir açık hava düğün 
salonu ya da bir kafe olarak kullanı-
labilecektir. Bizim burada yaptığımız 
bu tesisin oluşmasına katkı koyan 
Sayın İzmir Valimize dolayısıyla 
devletimize de teşekkür ediyoruz” 
dedi. 

Bu tesis hem-
şehrilerimize 
emanet
Selçuk’a yapılan yatırımların eko-
nomik ve sosyal yönden önemine 
değinen Başkan Bakıcı; “2014’te 
Hükümet Belediye El Ele Selçuk’ta 
Güzel Günlere” demiştik. Şu anda 
Selçuk, İzmir’in şanslı ilçelerinden 

bir tanesidir. İzmir’in 30 
ilçesi içerisinde alana 
ve nüfusa göre en fazla 
yatırımı alan ilçelerden 
bir tanesi Selçuk’tur. 
Sadece valilik kanalıyla 
aldığımız desteğin bedeli 
100 milyona yakındır. 
Selçuk’un İZBAN, doğal 
gaz ve tüm kalemlerde 
550 milyonu geçkin bir 
yatırım aldığını söyleye-
biliriz. Böylesine güzel 
tesisleri Selçuk’a kazan-
dırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu güzel te-
sisin korunması Belevili 
hemşehrilerimiz tarafın-
dan gerçekleştirilecektir. 
Tesisimiz Belevili vatan-
daşlarımıza emanettir. 
Belevi Sosyal Tesisi tüm 
halkımıza hayırlı, uğurlu 
olsun diyorum” dedi. 
Başkan Bakıcı’nın ardın-
dan bir konuşma yapan 

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda 
Bölünmez Çankırı; Belevi’nin çok 
sevimli, huzurlu bir mahalle olduğunu 
belirterek sözlerine başladı. Çankırı; 
“ Bugün burada böylesine güzel bir 
tesisin açılışında bulunmaktan çok 
mutluyum. İnşallah burada gençleri-
mizin nice güzel düğünleri, nikahları 
olacaktır. Burası halkımızın sosyalleş-
mesine katkıda bulunacaktır. Bu tesisi 
kazandırdığı için valiliğimize, kayma-
kamlığımıza teşekkür ediyoruz” dedi.  
Selçuk’ta yapılan yatırımların devam 
edeceğini belirten Çankırı; “İzmir’i 

ve daha fazla ilçesini Ak Belediyeci-
lik ile tanıştırmak için birlikte canla, 
başla çalışacağız. Sizler için daha nice 
tesisleri açmak boynumuzun borcu-
dur” dedi. 

Selçuk’a 600 
Milyonluk
yatırım
AK Parti İzmir Milletvekili ve AK 
Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu  
Üyesi Mahmut Atilla Kaya Selçuk’un 
sahip olduğu potansiyel sayesinde ya-
tırımlar için her zaman ön sıralarda 
yer alan bir ilçe olduğunu belirterek; 

“Bir siyasetçi için 
en güzel şey uygula-
yacağı bir projenin 
açılışını gerçekleş-
tirmektir. Belediye 
başkanımızın da 
ifade ettiği gibi biz 
AK Parti olarak 
Türkiye’de en büyük 
pozitif ayrımcılığı 
Selçuk’a gösterdik. 
Bugün Selçuk’ta 
uygulamaya koy-
duğumuz, bitirdiği-
miz, planladığımız 
projelerin maliyet 
bedeli 600 Milyon. 
Fakat bunların hiç-
biri kolay olmuyor. 
Biz bu bağlamda her 
türlü zorluğa göğüs 

gereceğiz. Çünkü Selçuk’un ileriye 
doğru çıkış yakalama ihtimali ve 
potansiyeli var” dedi. 
Yerel seçim sürecine de değinen 
ve Selçuk’tan bir kez daha destek 

isteyen  Kaya; Selçuk’un yola devam 
demesi, büyümeye devam demesi, 
Selçuk’taki yerel kalkınmanın 2023 
vizyonu ile zirve yapması temennisi 
içerisindeyiz. Bu tesisin yapımında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Hep birlikte 
güzel işler
yapacağız
AK Parti İzmir Milletvekili Mah-
mut Atilla Kaya’nın ardından Sel-
çuk Kaymakamı  Ekrem İnci de bir 
konuşma yaptı.  İnci yaptığı konuş-
mada; “ Selçuk ilçemiz sayın vekil-
lerimizin belirttiği gibi çok güzel 
bir yatırım aldı. Selçuk büyük bir 
gelişim potansiyeli taşıyan bir kent. 
Neler yapılması gerekiyorsa başta 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, Meclis Başkanımız 
Sayın Binali Yıldırım’ın, bakanların, 
milletvekillerinin, tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarımızın hepsinin gayret-
leriyle beraber güzel işler yapacağız. 
Birlik beraberlik içerisinde oldukça 
yapamayacağız hiçbir iş yoktur. Biz 
taşı taş üstüne koyanların yanında 
olacağız. 8500 yıllık tarihi olan ve 
antik çağın en büyük liman kentle-
rinden biri olan, Efes Antik Kenti, 
Meryem Ana ve Şirince gibi değerler 
taşıyan bu güzel ilçemiz en güzel 
yerlere gelecektir. Bu güzel tesisin 
tüm Selçuklu vatandaşlarımıza hayır-
lı, uğurlu olmasını temenni ediyo-
rum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından 
protokol üyeleri ve misafirler hep be-
raber Belevi Sosyal Tesisi’nin açılış 
kurdelesini kesti. Katılımcılar daha 
sonra Belevi Sosyal Tesisi’nin açık ve 
kapalı alanlarını gezdi. 
Projesi Selçuk Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’nde görev yapan mimar-
lar tarafından çizilen İzmir Valiliği 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Birimi (YİKOB) desteğiyle hayata 
geçen Belevi Sosyal Tesisi’nin yapı-
mı ile mahallede bulunan atıl bir alan 
değerlendirildi. Belevi Mahallesinde 
1200 metrekarelik bir alan üzerin-
de yapılan, açık ve kapalı kullanım 
alanlarına sahip olan Belevi Sosyal 
Tesisi düğün, nişan, yemek gibi toplu 
organizasyonlar için kullanılabilecek.
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Ulu Önder saygı ve özlemle anıldı

Gençler felsefenin ışığını Efes’te yeniden yaktı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. Yılında Selçuk’ta da saygı ve 
özlemle anıldı. Selçuk Belediyesi tarafından 10 Kasım sebebiyle “Dersimiz Atatürk” filminin gösterimi gerçekleştirildi.

İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Celsus Kütüphanesi’nde bir felsefe etkinliği gerçekleştirildi. 

Ulu Önder’in ebediyete intikalinin 
80. Yılı sebebiyle düzenlenen anma 
törenleri Hükümet Konağı Tören 
Alanı’da başladı. Törene Selçuk 
Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı, Selçuk Cumhuriyet Savcısı 
Mustafa Öksüz, Selçuk İlçe Emniyet 
Müdürü Muhittin Murat Yener, Sel-
çuk İlçe Jandarma Komutanı Ömer 
Eşit, resmi kurum çalışanları, siyasi 
parti temsilcileri, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve öğrenciler katıldı. 
Atatürk Anıtı’na Selçuk Kaymakam-
lığı, Selçuk Belediye Başkanlığı, 
siyasi partiler, meslek odaları, sivil 
toplum kuruluşları tarafından çelenk 
sunulmasının ardından katılımcılar 
Atatürk’ün huzurunda siren sesi 
eşliğinde iki dakika saygı duruşun-

da bulundular. İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından son bulan 
tören sonrasında katılımcılar Selçuk 
Belediyesi Efes Tiyatro Salonu’nda 
hazırlanan Atatürk’ü anma programa 
katıldılar.

O, hümanist bir 
devlet adamıdır
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ölümünün 80. Yılı sebebiyle Selçuk 
Belediyesi Efes Tiyatro Salonu’nda 
Selçuk Kaymakamlığı, Selçuk İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sel-
çuk Şehit Ömer Halisdemir İMKB 
Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 
programda saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı’nın ardından Tarih Öğretmeni 
Dilek Çelik günün anlam ve önemi-
ni belirten bir konuşma yaptı. Çelik 
konuşmasında Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün tarihi bir şahsiyet olarak 
hem içerisinde bulunduğu toplumun 
mahsulü, hem de o toplumun ka-
derini değiştiren bir lider olduğunu 
belirterek sözlerine başladı. Çelik; 
“ Herhangi bir devletin tarihinde 
Atatürk ölçüsünde, onun kadar, tarihi 
dolduran benzer bir kişiye rastlamak 
zordur. Çünkü başka ülkelerde birçok 
insanın ön ayak olduğu büyük ba-
şarı ve değişim örneklerini Mustafa 
Kemal Atatürk tek başına kendinde 
toplamıştır. Çağdaş bir toplum inşa 
etmek için yazısından, üniversite-
sine, hukukundan müziğine, dinsel 
yaşamından kadın erkek ilişkilerine 

devrimci değişimlerin mimarı olmuş-
tur” dedi.
 Atatürk’ün döneminin liderlerinden 
çok farklı olduğunu belirten Çelik; “ 
Avrupa diktatörlüklerinde ve onla-
rın başka taklitlerinde karşılaşılan o 
korkunç, baskı sopasını kullanmadan 
devrimlerini yaşatmıştır. O, hüma-
nist bir devlet adamıdır. Başkomutan 
meydan muharebesinden sonra esir 
düşen Yunan Başkomutanı Gene-

ral Trikopis önüne getirildiğinde 
gösterdiği centilmenlik, İzmir’de 
ayakları altına serilen Yunan bay-
rağını sermeyi reddetmesi, Anzak 
askerleri için yazdıkları hümanist bir 
yaklaşımın göstergesidir” dedi. Çelik 
sözlerini; Bundan sonra yapılacak 
en iyi şey Atatürk’ü doğru anlamak, 
anlatmak ve yaşatmaktır. Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü gurur, 
saygı ve özlemle anıyorum” diyerek 
sonlandırdı. 
Selçuk Şehir Ömer Halisdemir 
İMKB Anadolu Lisesi Tarih Öğret-

meni Dilek Çelik’in konuşmasının 
ardından 10 Kasım Atatürk’ü Anma 
Günü sebebiyle düzenlenen “Ata-
türk” konulu şiir, kompozisyon ve 
resim yarışmalarında dereceye giren 
öğrencilere ödülleri protokol üyeleri 
tarafından verildi. 
Selçuk Belediyesi Efes Tiyatro Salo-
nu’nda düzenlenen program Selçuk 
Şehir Ömer Halisdemir İMKB 
Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Saat 

Kaç” adlı oratoryosuyla devam etti.  
Kurtuluş Savaşı’nın başladığı günler-
den Atatürk’ün ölümüne kadar geçen 
süreci şiirler ve türkülerle anlatan 
“Saat Kaç”  oratoryosu katılımcılara 
duygulu anlar yaşattı. 
10 Kasım Akşamı Selçuk Belediyesi 
aracılığıyla; Efes Tiyatro Salonu’n-
da “Dersimiz Atatürk” adlı filmin 
gösterimi yapıldı. Başrollerini Halit 
Ergenç ve Çetin Tekindor’un paylaş-
tığı filmi Selçuk Belediye Başkanı 
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı Selçuklularla 
birlikte izledi.

Öğrenciler antik çağın büyülü atmos-
ferinde “Dünkü, Bugünkü, Yarınki 
Siz Aynı Kişi Misiniz?” sorusunu 
Herakleitos’un görüşlerini temel 
alarak tartıştı. Etkinlik bitiminde 
öğrencilere katılım belgeleri Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı tarafından verildi. 
Efes Antik Kenti önemli bir etkinliğe 
daha ev sahipliği yaptı. Özel Tevfik 
Fikret Lisesi öğrencileri Felsefe Öğ-
retmenleri Özgür Dayaç, Fransızca 
Öğretmenleri Yann Lucas ile birlikte 
antik kentte felsefe üzerine konuş-
tular. Etkinliğe Selçuk Şehit Polis 
Demet Sezen Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nden yedi öğrenci de 
Felsefe Öğretmenleri Banu Zaçkaya 
ile birlikte katıldı. 

Celsus’ta felsefe 
konuştular
İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi 
öğrencileri tarafından gerçekleştiri-
len Café Philo etkinliği öğrencilerin 
2015 yılından itibaren her dönem 

bir kafede toplanarak iki dilde 
(Türkçe- Fransızca) yaptığı felsefe 
sohbetlerinden oluşuyor. Selçuk 
Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle 
gerçekleşen etkinlik kapsamında bu 
yıl “Dünkü, Bugünkü ve Yarınki Siz 
Aynı Kişi Misiniz?” sorusu tartışıl-
dı.  Herakleitos’un görüşleri ışığında 
gerçekleşen tartışmaya katılan öğ-
renciler okulları için bir gelenek olan 
etkinliğin Celsus Kütüphanesi’nde 
gerçekleşmesinin kendileri için farklı 
bir deneyim olduğunu, aktif katılım 
gösterdikleri bu etkinliğin daha da 
genişleyerek sürmesi ve başka pro-
jelere de ön ayak olması gerektiğini 
belirttiler. 

Amaç felsefeyi 
kamusal alana 
taşımak
Etkinlik hakkında bilgi veren İzmir 
Özel Tevfik Fikret Lisesi Felsefe 
Öğretmeni Özgür Dayaç;  “Amacı-

mız felsefeyi dört duvar arasından 
çıkararak; ait olduğu kamusal alana 
taşımaktı. Bu nedenle Café Philo bu 
defa, belirtilen amaca uygun olarak 
otantik köklere bir dönüş yaparak 
filozofların dolaştığı mekânlarda 
felsefenin izini sürmeye çalıştı. Böy-
lece öğrencilerin bir Agora ortamı 
oluşturma hedefi, en canlı haliyle 
deneyimlenmiş oldu” dedi. 
İzmir Tevfik Fikret Lisesi, üç yıldır 
süregelen Café Philo buluşmalarının 
10.sunu olan etkinliğin gerçekleş-
mesinde birçok kişinin ve kurumun 
emeği olduğunu belirten Dayaç; 
“Tevfik Fikret Okulları Genel Mü-
dürü Sayın Ayşe Başçavuşoğlu’na, 
Selçuk Belediye Başkanı Sayın Dahi 
Zeynel Bakıcı’ya Selçuk Belediye-
si Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
Özgül Yavuz Karaalioğlu’na Selçuk 
Müze Müdürü Sayın Cengiz Topal’a, 
Selçuk Müzesi Arkeologlarından 
Sayın Esra Bideci ve emeği geçen 
tüm belediye çalışanlarına teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Etkinliğin sonunda bir değerlendir-
me yapan Başka Bakıcı felsefe adına 

böylesine anlamlı bir etkinliğin Efes 
Antik Kenti’nde gerçekleşmesinin 
büyük önem taşıdığını belirterek; 
“Bu topraklar kültürün, sanatın 
olduğu kadar felsefenin de tarihinin 
yazıldığı topraklardır. Dolayısıyla 
böyle bir etkinliğin gerçekleşme-

sinden mutluluk duymakla beraber, 
bu etkinliğin felsefe etkinliklerinin 
yolunu açmasını temenni ediyorum” 
dedi. 
Başkan Bakıcı konuşmasının ardın-
dan öğrencilere katılım belgelerini 
verdi.
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Başkan Bakıcı Selçuklu öğretmenleri ziyaret etti 
24 Kasım Öğretmenler Günü Selçuk’ta da kutlandı. Atatürk Anıtı önünde çelenk sunum töreni ile başlayan kutlamalar Selçuk 
Belediyesi Efes Tiyatro Salonu’nda düzenlenen program ile devam etti. Başkan Bakıcı da bu özel günde öğretmenleri unutmadı. 

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü’nü takip eden günlerde 
Selçuk’ta eğitim veren ilk ve orta 
dereceli okulları ziyaret ederek; öğ-
retmenlere kalem hediye etti. 
Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 24 Kasım 1928’de Millet 
Mektepleri ’nin Başöğretmenliği 
unvanını kabul etmesi sebebiyle 1981 

yılından bu yana kutlanan 24 Kasım 
Öğretmenler Günü sebebiyle Sel-
çuk’ta Atatürk Anıtı önünde çelenk 
sunum töreni düzenlendi. Selçuk İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunmasının ardından 
saygı duruşunda bulunularak;  İstik-
lal Marşı okundu.
Çelenk sunum töreninin sona er-
mesinin ardından Selçuk Belediyesi 
Tiyatro Salonu’nda düzenlenen 
programa Selçuk Kaymakamı Ekrem 
İnci, Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı, Selçuk İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli, Sel-
çuk Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa 
Öksüz, Selçuk İlçe Emniyet Müdürü 
Muhittin Murat Yener, Selçuk İlçe 
Jandarma Komutanı Ömer Eşit,  dai-
re çalışanları öğretmenler ve öğrenci-
ler katıldı. 

Öğretmenlik 
hayat boyu
taşınacak bir 
onurdur 
24 Kasım Öğretmenler Günü do-
layısıyla Selçuk Belediyesi Tiyatro 
Salonu’nda düzenlenen törende  
günün anlam ve önemine ilişkin 
bir konuşma yapan Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; 
“Öğretmenlik zaman içerisinde icra 
edilecek bir meslek değil; hayat 

boyu taşınacak bir onurdur” diyerek 
sözlerine başladı. Dünya üzerinde 
çok az mesleğin tarih boyunca, her 
coğrafyada, her ülkede, her kültürde 
öğretmenlik kadar saygınlığını koru-
yabildiğini belirten Başkan Bakıcı; 
“. M.Ö. 412 – 323 yılları arasında ya-
şayan Filozof Diyojen ; “Yeryüzün-
de öğretmenlikten daha onurlu bir 
meslek tanımıyorum” diyerek; Hz. 

Ali; “Bana bir harf öğretenin kırk yıl 
kölesi olurum sözüyle” ve Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk; 1924 yılında  
“ Öğretmenler yeni nesil sizlerin 
eseri olacaktır” sözüyle öğretmenlik 
mesleğinin ne kadar kutsal, ne kadar 
önemli olduğunu farklı zaman dilim-
lerinde belirtmişlerdir” dedi. 
Dünyanın hızlı bir değişim içerisinde 
olduğunu belirten Başkan Bakıcı; 
“Dünyanın içerisinde olduğu değişim 
aslında Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bizlere gösterdiği muasır 
medeniyetler seviyesidir. İşte bu de-
ğişime ayak uydurmanın, bu değişi-
mi yakalamanın, dahası bir parçası 
olmanın yolu ancak eğitimle müm-
kündür. Değerli Meslektaşlarım; siz 
eğitim ordusunun kutsal neferlerisi-
niz. Siz olmadan bu ordu cehaletle 
olan savaşını kazanamaz; parlak 

zaferler elde edemez. Yaptığınız iş 
bir meslek icra etmenin ötesinde bir 
yaşam tarzıdır” dedi. Başkan Bakıcı 
konuşmasını tüm öğretmenlerin 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nü kutla-
yarak noktaladı. 
Selçuklu öğretmenleri ziyaret etti
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü’nü takip eden günlerde 
Selçuk’ta eğitim veren tüm ilk ve or-
taokulları ziyaret ederek tüm öğret-
menlere kalem hediye etti. Ziyaretleri 
sırasında öğretmenlerle sohbet eden 
Başkan Bakıcı; öğrencilerle de yakın-
dan ilgilendi. Öğretmenlerin aydınlık 

toplumların inşası adına kutsal bir 
görevi icra ettikleri Başkan Bakıcı; 
“24 Kasım dolayısıyla Selçuk’taki 
tüm öğretmen arkadaşlarımla bir 
araya gelmeye, onları ziyaret etmeye 
çalıştık. Her meslek grubunun ayrı 
bir önemi vardır. Fakat öğretmenlerin 
bir toplum için tarih boyunca yüklen-
dikleri misyon bambaşkadır” dedi.
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Kent belleğinde masal atölyesi 

“Arkadaşım Ben Geldim” çocuklar için sahnelendi 

Naz Makamında Aşk Sergisi Selçuk Efes Kent Belleği’nde 
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İtalyan Şair, Yazar Ce-
sare Pavase’in “ İnsan-
lar dünyayı eşyalar ara-
cılığıyla değil; resimler 
ve masallar aracılığıyla 
tanır” sözünden yola 
çıkılarak düzenlenen 
Masal Okuma Atölye-
si’nde, Masal Antatıcısı 
Hanife Abuş Selçuklu 
çocuklarla bir araya 
geldi. Etkinlikte çocuk-
ların hayvanlar, doğa 
ve hayat üzerine önemli 
değerleri masallar aracı-
lığıyla öğrenmesi amaç-
lanıyor.  Masal Okuma 
Atölyesi 20 Aralık, 2 
Ocak, 3 Ocak, 4 Ocak 
tarihlerinde 10.00- 
11.30- 13.30 saatlerinde 
tekrar düzenlenecek.

Teknoloji bağımlılığının zararlarını ve teknolo-
jinin verimli kullanılmasını konu alan oyunun 
Efes Tiyatro Salonu’ndaki gösterimi sonrasın-
da Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 

Bakıcı çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara 
teknoloji bağımlılığı yerine sağlıklı iletişimin 
öneminin anlatıldığı oyun sonrası sahneye çı-
kan Başkan Bakıcı’ya dizi ve sinema oyuncusu 

Gülnihal Demir tarafından sanata ve sanatçı-
ya verdiği destekten dolayı bir plaket takdim 
edildi. Çocukların oyun ile ilgili düşüncelerini 
alan Başkan Bakıcı onları teknolojinin ölçü-

lü ve yerinde kullanımı konusunda dikkatli 
olaya davet etti. Başkan Bakıcı gösterdikleri 
performanstan dolayı Gülnihal Demir ve Zafer 
Kaya’ya teşekkür etti.

Ressam Tülay Kırşan Türkmenoğ-
lu’nun eserlerinden oluşan sergi ön-
cesinde Yazar Ayşe Ertübey sergide 
yer alan resimlerin esin kaynağı olan 
Naz Makamında Aşk adlı kitabını 
imzaladı. Yağlı boya ve akrilik çalış-
malardan oluşan Naz Makamından 
Aşk adlı resim sergisi 12-18 Aralık 
tarihleri arasında Selçuk Efes Kent 
Belleği’nde sanat severler buluştu. 
İZKAM (İzmir Kadim Kültürünü 
Araştırma Merkezi) ve Selçuk Bele-
diyesi işbirliğiyle Selçuk Efes Kent 
Belleği’nde  “Naz Makamında Gül’e 
Bülbül olmak” adlı resim sergisinin 
açılış kurdelesini katılımcılarla bir-
likte gezen Başkan Bakıcı’yı Ressam 
Tülay Kırşan tabloları hakkında 
bilgilendirdi. Serginin ardından 

katılımcılar Yazar Ayşe Ertübey’in  
“Naz Makamında Aşk” kitabına 
ilişkin söyleşisine katıldı. Söyleşide 
Yazar Ayşe Ertübey; “ Bugün burada 
Mevlana Celaleddin Rumi’nin hakka 
yürüyüşünün, sevgiliyle buluşması-
nın, Şeb-i Arus’unu kutlamak için 
bir aradayız. Bu bir yas tutma değil; 
kutlamadır. Çünkü can geldiği yere 
dönüyor” dedi.
Konuşmasında Mevlana ile Şems’in 
dostluğuna da değinen Ayşe Ertübey, 
Mevlana Celaleddin Rumi’nin haya-
ta, bilime ve Allah aşkına bakışını, 
çağlar ötesine süren felsefesinin etki-
sini de anlattı. Yazar Ayşe Ertübey’in 
söyleşine Cem Seyhun Ünbay şiirle-
riyle, Sezgin Bademli ney dinletisiyle 
renk kattı.

Selçuklu çocuklar masalların renkli dünyasında eğitici ve eğlenceli bir yolculuğu çıktı. Selçuk Efes Kent Belleği’nde Masal Okuma Atölyesi düzenlendi. 

Kültür ve sanat kenti Selçuk Kasım ayında çocuklar adına önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dizi ve sinema oyuncusu Gülnihal 
Demir ve Zafer Kaya’nın rol aldığı “Arkadaşım Ben Geldim” adlı oyun Selçuk’un merkez ve mahallelerinde çocuklar için sahnelendi. 

“Naz Makamında Gül’e Bülbül olmak” adlı resim sergisi Selçuk Efes Kent Belleği’nde açıldı. Serginin açılış kurdelesini Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı kesti.

Miniklerden 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü 

ile ilgili anlamlı etkinlik 

Selçuk Belediyesi İsabey Çocuk Bakım 
Evi minikleri 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü sebebiyle anlamlı bir etkinliğe 
imza attı. Selçuk Belediye personeli 
Havva Çokyaman eşliğinde işaret dilini 
kullanarak Dünya Engelliler Günü ile 
ilgili farkındalık mesajı veren minik-
lere Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı da eşlik etti. Çocuklar-
la yakından ilgilenen Başkan Bakıcı 
onlarla birlikte engelli olmayı konu alan 

bir çizgi film de izledi. 
Selçuk Belediyesi personelinin çocukla-
rına hizmet veren İsabey Çocuk Bakım 
Evi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü sebebiyle anlamlı bir etkinlik 
düzenlendi. İşaret Dili Eğitmeni Selçuk 
Belediye Personeli Havva Çokyaman 
ile birlikte çalışan minikler işaret dilini 
kullanarak engelliler ile ilgili anlamlı 
mesajlar veren minikler Başkan Bakıcı 
ile birlikte de bu mesajları tekrarladı.
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Yol ve park çalışmaları 
tamamlanıyor 

Selçuk yeni bir sokak kazandı 

Selçuk’ta alt yapı çalışmaları ve şehrin artan ihtiyaçlarına Selçuk 
Belediyesi kurumlararası işbirliğiyle cevap veriyor. Selçuk Belediyesi 
kentin dört bir yanında gerek İzmir Valiliği desteğiyle yapılan gerek 
yol çalışmalarını gerekse park yapımı çalışmalarını tamamladı. 

Selçuk Belediyesi kentin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu’nun alt tarafında yer alan 
4058. Sokakta öncelikle sokak yapısını oluşturmak için kaçak yapıların yıkılmasıyla başlanan çalışmalar sonucu alanda yeni bir sokak oluşturuldu.

Selçuk’ta devam eden alt yapı çalışmalarının yanı 
sıra kentin üst yapısı da yenilenmeye devam ediyor le 
cevap veriyor. 
Huzurevinin bulunduğu cadde olan 1081 Sokak ve 
bağlantılı sokaklar olan 1074, 1075 ve 1076 sokakta 
kilit parke döşemesi yapıldı. Bu sokaklarda alt yapı 
çalışmaları Selçuk Belediyesi tarafından yapılmıştı. 
1088 Sokakta park, çim ve peyzaj düzenlemesi yapıl-
dı. Parka basketbol potaları da takılacak. 
Efes Sanayi Sitesi girişinde ise İZKA Sanayi Gü-
zelleştirme Projesi kapsamında çevre düzenlemesi 
yapıldı.  3056 Sokak ise tamamen yenilendi. Sokakta 
eskiyen taşlar sökülerek yeniden döşeme yapıldı.  
Tüm kurumların alt yapı çalışmaları bittikten sonra 
valilik kanalıyla bütün taşlar sökülerek; yeni taşların 
döşemesi yapıldı. 
 4058 Sokakta üniversitenin altına park yapıldı. Bu-
rada alan temizliği yapıldı. Parke döşemesine hazır 
hale getirildi. 
4056 Sokakta yapılan çalışmalar bitti. Kaçanlar Ca-

mii’nin önünde yer alan caddede taş döşeme yapıldı. 
5114 Sokakta İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Merkezi’nde yanında bulunan parkın çim düzenle-
mesi bitti. Parka oyun grubu takıldı. Efes Meslek 
Yüksekokulu’nun altında kalan 4058 Sokakta park 
yapıldı.  
Yapılaşma, şehirleşme arttıkça şehrin ihtiyaçları 
doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; “ 
Selçuk uzun süreden beri hızlı bir yapılaşma sürecin-
de. Özellikle alt yapı çalışmaları kentin birçok nok-
tasında devam ediyor. Bunun yanı sıra İzmir Valiliği 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi (YİKOB) 
marifetiyle kentimizde birçok sokakta taş döşemesi 
yapılıyor. Bunun yanı sıra park yapım çalışmalarımız 
devam ediyor. Kentimizin her noktasına ulaşmaya, 
erişmeye devam edeceğiz. Selçuk’un adeta bir şanti-
ye haline geldiği süreci bitirmek üzereyiz. Bütün bu 
çalışmaların sonrasında vatandaşlarımız alt yapı ve 
üst yapı çalışmaları bağlamında rahat edecek.” dedi.

Sokağın kot farkından dolayı 
gerekli güvenliğinin alınması 
amacıyla bir taş duvar yapıldı. 
Selçuk Belediyesi tarafından 
yapılan ve tamamlanan yol 
çalışmasıyla İmar ve Şehir-
cilik Müdürlüğü tarafından 
da kadastro anlamında kalan 
aykırılıkların yıkımı sağlan-
dı. Açılan sokak ve etrafında 
çevre düzenlemesi de yapıla-
cak. Taş döşemesi yapılan so-
kak ile Selçuk’ta kapalı olan 
bir alan açılmış oldu. Sokakta 
ayrıca çocuklar için bir de 
oyun parkı yapılacak. 
Selçuk’un merkez ve mahal-
lerinde yapılan yol yapım ve 
onarım çalışmaları hakkında 
bilgi veren Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel 

Bakıcı; “ Yapmış olduğu-
muz program dahilinde alt 
yapı çalışmaları devam eden 
Selçuk’un merkez ve mahal-
lerinde yol yapım ve onarım 
çalışmalarına devam ediyo-
ruz. Çalışmalarımız aralıksız 
sürecektir. Selçuk alt yapı 
açısından çok kapsamlı bir 
yenilenme sürecine girdi. Bu 
süreç içerisinde elbette bazı 
sıkıntılar meydana geliyor. 
Vatandaşlarımızın bazı mağ-
duriyetler yaşadığını çok iyi 
biliyoruz. Fakat Selçuk alt ve 
üst yapı bağlamında köklü bir 
yenilenme süreci yaşıyor. Bu 
sürecin sonunda yaşayan tüm 
sıkıntılara değecek şekilde 
tamamlanacağını söyleyebili-
rim” dedi.
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Şirince’de yollara dokunuş

Belevi’de yol yapımı,
merkezde yol çalışması

Bozkır Caddesi genişliyor

Selçuk Belediyesi Şirince Mahalle-
si’nde önemli çalışmalara imza atıyor. 
Selçuk’un turistik köyü Şirince’de çarşı 
içinde yapılan yol çalışmaları ve dere 
temizliği yanı sıra; Elemeniçi Mevkii’n-
de yapılan yol çalışması da tamamlandı.
Selçuk Belediyesi gerek Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Selçuk’un 
merkez ve mahallerinde yol yapım ve 
onarım çalışmalarına devam ediyor.  
Selçuk Belediyesi tamamen kendi 

olanakları ve bütçesiyle Şirince Mahal-
lesi’nde köyün tarihi dokusuna uygun 
taş alınarak; köy içerisinde bozuk olan, 
yolların halkın kullanımı açısından 
sorun teşkil eden kısımları onarıldı. 
Şirince’de çarşı içerisindeki yol tamir-
leri ihtiyaç durumunda devam edecek. 
Şirince’nin Elemeniçi Mevkii’nde yapı-
lan yolun tamamlanmasının yanı sıra; 
mahallede içerisinde moloz atıkları da 
düzenli olarak temizleniyor.

Belevi Mahallesi’nde Selçuk Belediye-
si İzmir Valiliği işbirliğiyle yol yapım 
çalışmaları devam ediyor. Belevi 
Mahallesi’nde dört sokakta taş döşeme 
çalışmaları yapıldı. İzmir Valiliği’ne 
bağlı YİKOB’un desteğiyle devam 
eden yol yapım çalışmaları kapsa-
mında 12032 sokakta 1358 metrekare, 

12529 sokakta 792 metrekare, Şehitler 
Sokak’ta 2504 metrekare ve türbe 
yanında piknik alanında 824 metrekare 
olmak üzere toplamda 5478 metreka-
re parke taş döşeme işi tamamlandı. 
Tamamlanan yol yapım çalışmaları ile 
Belevi Mahallesi’nin önemli eksiklik-
leri tamamlanmış oldu.

Şirince Köprüsü’nün altında yapılan ça-
lışmalarla aşırı yağışlar sonucu oluşan 
su birikintisinin önüne geçilerek; Boz-
kır Caddesi’nde yol genişletme çalış-

malarına başlandı. İZSU, TEDAŞ gibi 
kurumların çalışmalarının tamamladığı 
caddede Selçuk Belediyesi yol tamir ve 
onarım çalışmaları devam ediyor.
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Antik Kanal Projesi başladı

Taziye Evi projesinde sona gelindi

Tarih, Efes Antik Kanal Projesi ile 2500 yıl sonra yeniden canlanıyor. UNESCO Kenti Selçuk’un hak ettiği projelerden birine daha kavuş-
ması yolunda önemli bir adım atıldı. Yapım ihalesi sona eren Efes Antik Kanal Projesi’nin ilk etabıyla ilgili çalışmalar Pamucak’ta başladı. 

14 Mayıs Mahallesi’nde yapılan Taziye Evi yakında açılıyor. Selçuk Belediyesi ile İzmit Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protoko-
lünce hayata geçecek olan taziye evi vatandaşlar tarafından cenaze sonrası taziyeleri kabul etmek ve hayır yapmak amacıyla kullanılabilecek. 
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın 
Ulaştırma Bakanlığı döneminde 
İzmir için hazırlanan 35 projeden 
biri olan ve Efes’i 2500 yıl sonra 
yeniden denizle buluşturacak olan 
projeyle ilgili çalışmalar başladı. 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı, Selçuk Belediyesi 
teknik personeli ve AK Parti Selçuk 
İlçe Başkanı Halil Düztaş ile birlik-
te antik kanal ile ilgili çalışmaları 
yerinde inceledi.  Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; “ 
Efes Antik Kanal Projesi ile 2500 
yıllık bir tarih canlanıyor. Projenin 
başlangıç aşamasında 15 metre ve 21 
metre derinliğe sahip olmak kaydıyla 
çapı 1 metre olan 1400 fore kazık 
çakılacak. 200 Metre genişliğinde 
600 Metre uzunluğunda ilk giriş 
kısmında 30 Metrelik bir kanal olan 
muazzam bir eser ortaya çıkacak. 
Efes Antik Kanal Projesi dünyaya 
hitap edecek bir proje olarak hayata 
geçecek. Ben gerçekleşecek bu proje 
için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, 
TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıl-
dırım’a, Tarım ve Orman Bakanımız 
Sayın Bekir Pakdemirli’ye, AK Parti 
İzmir Milletvekilimiz ve AK Parti 
AR-GE’den Sorumlu Başkan Yardı-

mız Sayın Hamza Dağ’a, AK Parti 
İzmir Milletvekili Sayın Mahmut 
Atilla Kaya’ya ve emeği geçen bölge 
milletvekillerimize sonsuz teşekkür 
ediyorum. Böylesine güzel bir proje-
yi Selçuk’a, daha da ötesinde ülkemi-
ze ve tüm dünyaya kazandırıyoruz. 
Bir tarihi canlandırmanın gururunu 
hep birlikte yaşayacağız” dedi. 

Efes Antik
Kanalı yeniden 
işler hale
gelecek
İki etaplı Efes Antik Kanalı Proje-
si’nin ilk etabında yatların girişini 
sağlamak için Pamucak Sahili’ne 600 
metre uzunluğunda 30 metre genişli-
ğinde giriş yapılacak. Teknelere kısa 
süreli park imkanı sağlamak için yat 
limanın boyu 250 metre,  eni ise 100 
metre olacak. Proje tamamlanınca 
antik çağın en büyük limanlarından 
biri olan Efes Ticari Limanı eski 
görkemli günlerine tekrar kavuşmuş 
olacak. Efes tekrar denizle buluşa-
cak. 

Selçuk’un kardeş şehri İzmit Bele-
diyesi desteğiyle yapılan taziye evi 
projesinde sona gelindi. 14 Mayıs 
Mahallesi 4033. Sokakta inşa edilecek 
olan taziye evi, yakınlarını kaybetmiş 
vatandaşlar tarafından cenaze son-

rası taziyeleri kabul etmek amacıyla 
kullanılacak. 105 metrekare kapalı 
kullanım alanına sahip olan taziye 
evi, taziye salonu, mutfak ve bir tera-
sın yanı sıra açık kullanım alanına da 
sahip olarak hizmet verecek.

İki kardeş kent arasında sosyal 
ilişkileri geliştirmek amacıyla 
inşa edilecek taziye evi tamam-
landı. Cenaze sonrası yapılan 
başsağlığı ziyaretlerinin kültürü-
müzde önemli bir yere sahip ol-

duğunu belirten Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; 
“İzmit Belediyesi ile belediyemiz 
arasında imzalanan kardeş şehir 
protokolü gereğince Selçuk’a bir 
taziye evi yapıldı. Bu taziye evi 

talep edilmesi durumunda yakın-
larını kaybetmiş vatandaşlarımız 
tarafından cenaze sonrası gelen 
yakınlarını ağırlamak, hayırları-
nı yapmak amacıyla kullanılabi-
lecek” dedi.

Zeytinköy Mahallesi’nde 
yol çalışması 

Selçuk Belediyesi Zeytinköy Mahal-
lesi’nde onarım yapan yollardan çıkan 

kullanılabilir durumdaki taşlarla yapı-
lan yol çalışması devam ediyor.
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TÜM YEREL-SEN ile Selçuk Belediyesi 
arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Selçuk sokaklarında yeni yıl ışıltısı

Başkan Bakıcı’nın yılsonu mesaisi

Selçuk Belediyesi ile memur sendikası TÜM YEREL – SEN arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.  İmzalanan toplu 
iş sözleşmesine göre sözleşme kapsamında çalışanlara halen almakta oldukları aylıklarına ilaveten aylık tavan 
tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü oranında sosyal denge tazminatı ödenecek. 

Kent sokaklarında yapılan ışıklandırma çalışmaları ve yılbaşı süslemeleri ile Selçuk renkli bir kent görünümüne kavuştu. 

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı yeni yıl öncesi Selçuk merkez ve mahallelerinde bazı ziyaretlerde bulundu. 

Selçuk Belediyesi Başkanlığı ma-
kamında düzenlenen imza törenine 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı, TÜM YEREL-SEN 
İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bilal 
Altınel, sendika temsilcileri ve bazı 
Selçuk Belediyesi bürokratları katıldı. 
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ön-
cesinde bir açıklama yapan TÜM 
YEREL-SEN İzmir 1 Nolu Şube 
Başkanı Bilal Altınel; “ Bugün TÜM 
YEREL-SEN olarak Selçuk Beledi-
yesi çalışan emekçileri ilgilendiren 
güzel bir sözleşmeye imza atacağız. 
Bu anlamda belediye emekçileri adına 
TÜM YEREL- SEN olarak belediye 
başkanımız Sayın Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı’ya teşekkür ediyoruz. Tüm 
belediye emekçilerine hayırlı, uğur-

lu olsun diyoruz. Bu sözleşmedeki 
en önemli kazanımlardan bir tanesi 
belediye emekçilerine yemek verilme-
siyle ilgili bir çalışmanın başlatılacağı 
ve bunun bir şekilde hızlandırılarak; 
çalışanlara ulaştırılacak olmasıdır. Bu 
anlamda da Sayın Başkanımıza çok 
teşekkür ediyoruz. Bu aslında çalışan-
lara yeni yıl hediyesi gibi olmuştur” 
dedi. 
Selçuk Belediyesi çalışanlarının hak-
larının verilmesinin kendileri adına 
öncelikli bir görev olduğunu belirten 
Başkan Bakıcı; “ TÜM YEREL-SEN 
İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bilal Al-
tınel ile birlikte sözleşmemizi imza-
layacağız.  Gerçekten bugüne kadar 
memurlarımızla ilgili, çalışanları-
mızla ilgili hakların verilmesinde biz 

sendikamızla görüşerek; mutabakat 
içerisinde gerekli konuların çözümünü 
sağladık. Bugün de yine aynı şekilde 
mutabakat içerisinde memurumuzun 
haklarının en üst seviyede verilme-
siyle ilgili irademizi ortaya koyduk.  
Çünkü çalışanlarımızın haklarının ve-
rilmesi bizim esas görevimiz arasında 
yer alıyor. Sendikamız da bu konuda 
güçlü çalışmalar yapmaktadır. Yemek 
konusunda çalışanlarımızın ihtiyacını 
karşılamak için gerekli çalışmaları 
başlatacağız. Bunun yanı sıra memur-
larımızın Sosyal Denge Tazminatı da 
en üst seviyeden ödenecektir” dedi. 
Yapılan konuşmaların ardından 
Selçuk Belediyesi ile TÜM YE-
REL-SEN arasında toplu iş sözleşme-
si imzalandı.

Yıl boyunca tarihi ve doğal güzel-
likleriyle dünyanın her yerinden 
gelen turistlerin beğenisini toplayan 
Selçuk, son günlerde sokaklarındaki 
yılbaşı özel süslemeleriyle de vatan-
daşların beğenisini topladı. Yeni yıl 
coşkusu Selçuk sokaklarını sardı. 
Yeni yıl öncesi ışıl ışıl parlayan cad-
deler ve ağaçlar vatandaşların da be-
ğenisini kazandı.  İstasyon Meydanı, 
İsabey Mahallesi, çarşı içi, Gazi Kafe 
ve Kafe Carpouza çevresi ve daha 
birçok sokakta yapılan ağaç süsle-
meleri ve yılbaşına özel ışıklandır-
ma çalışmalarıyla Selçuk sokakları 
rengarenk bir görünümüne kavuştu. 
Özellikle İstasyon Meydanı’nda yer 
alan ışıklandırmalar birçok vatandaş 
tarafından da fotoğraf çekilmek için 
de tercih ediliyor.

Başkan Bakıcı vatandaşların yeni yıl heye-
canına ortak olurken; onların günlük hayata, 
kente dair istek ve önerilerini de dinledi. 
Bayram, yılbaşı gibi özel günlerde her zaman 
vatandaşlar, yaşlılar ve engelliler ile bir araya 
gelmeye özen gösteren Başkan Bakıcı’nın 

ilk durağı Selçuk ve mahallelerinde yaşayan 
vatandaşların evi oldu. Bu önemli günde 
çocukları sevindiren Başkan Bakıcı ziyaret 
ettiği evlerde çocukları sevindirmeyi de ihmal 
etmedi.
Başkan Bakıcı yılbaşı ziyaretleri kapsamında 

her yıl olduğu gibi bu yıl da Efes Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen 
yılbaşı eğlencesine katıldı. Burada Selçuk’un 
özel çocuklarıyla bir araya gelen Başkan Ba-
kıcı; onların yeni yıl sevincine ortak oldu. 
Ziyaret ettiği her yerde vatandaşlarla da soh-

bet eden Başkan Bakıcı; tüm Selçuklular’ın 
yeni yılını kutlayarak; “ 2019 yılının ilçemiz 
adına, ülkemiz adına, insanlık adına birbi-
rinden güzel gelişmelerin yaşanacağı; huzur, 
mutluluk ve başarı dileklerinin gerçekleşeceği 
bir yıl olması diliyorum” dedi.
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Kütüphanede 1000 üye sevinci 

Selçuk bir kez daha Travel Turkey’de yerini aldı 

Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi açıldığı günden bu yana büyüme-
ye devam ediyor. Yaklaşık bir yıl önce açılan ve zengin kütüphanesi ile dikkat çeken merkezin üye sayısı 1000’e ulaştı.

Selçuk bir kez daha Travel Turkey Fuarı’nda yerini aldı. Bu yıl kapılarını 12. kez açan Travel Turkey Fuarı turizm sektörünün yerli ve yabancı tüm paydaşlarını bir araya getirdi. 
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Kütüphanenin 1000. Üyesi Selçuk 
Şehit Polis Demet Sezen Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 
Mert Doğan Korkmaz oldu. Diğer ta-
raftan Prof. Dr. İsmail Aka Kütüpha-
nesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin 
açık kalacağı saatlerde güncellenerek 
hafta içi 08.30-12.30 /13.30-21.00, 
Cumartesi 10.00-15.00 olarak belir-
lendi.

25 bin kitap 
Selçukluları 
bekliyor
19 Şubat 2018 tarihinde açılışı ger-
çekleştirilen ve adını Selçuk’un yetiş-
tirdiği önemli bilim insanı Prof. Dr. 
İsmail Aka’dan alan kütüphane ve 
sosyal etkinlik merkezi günden güne 
gelişmeye devam ediyor. Kütüphane 
kısmının yanı sıra bünyesinde düzen-
lenen sosyal faaliyetlerle de dikkat 
çeken merkez bugüne kadar kültür 
ve sanat adına Selçuk’ta düzenlenen 
önemli etkinliklere de ev sahipliği 
yaptı. Yaklaşık 25 bin kitabın bulun-
duğu Prof. Dr. İsmail Aka Kütüpha-
nesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi başta 
tarih olmak üzere çeşitli romanlar, 
edebiyat, felsefe, kişisel gelişim, 
çocuk kitapları açısından her yaştan 
okura hitap eden kitap seçeneklerine 
sahip. 

Daha uzun süre 
açık kalacak
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı’nın “Selçuk için bir 
dönüm noktası olarak; Prof. Dr. 
İsmail Aka’nın ise bir vefa örneği 
olarak nitelendirdiği merkez açıl-

dığı günden bu yana ders çalışmak 
isteyen öğrencilere ve sosyal etkinlik 
gruplarına da ev sahipliği yapıyor. 
785 metrekarelik kullanım alanına 
sahip merkez bugüne kadar Selçuk-
lular’ı kitapla buluşturmanın yanı 
sıra psikodrama çalışmaları, masal 
atölyeleri için de elverişli bir kurum 
olarak varlığını sürdürüyor. 
Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail 

Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik 
Merkezi Sorumlusu Bahadır Varvar 
1000. üye gururunu yaşadıklarını be-
lirterek; “ Kütüphanemizde tarihten 
felsefeye, edebiyattan çocuk kitap-
larına kadar çok farklı konularla 25 
bine yakın kitap var. Kitap okumanın 
önemi üzerine ne kadar konuşsak az. 
Açılışımız üzerinden bir yıl geçme-
miş olmasına 1000. Üye sevincimizi 

yaşadık. Bir öğrencimizin 1000 üye 
olarak adını yazdırması bizleri ayrıca 
mutlu ettik. Kendisine bir kitap 
hediye ettik. Kütüphanemiz modern 
mimarisi ve sessiz, huzurlu çalış-
ma ortamıyla kendini geliştirmek 
isteyen tüm Selçuklular için hafta içi 
08.30-12.30 /13.30-21.00, Cumartesi 
10.00-15.00 saatleri arasında hizmet 
veriyor” dedi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 
düzenlenen ‘Travel Turkey İzmir’ Turizm Fuar 
ve Kongresi Türkiye’nin turizm alanındaki en 
önemli buluşmalarından biri olarak Türkiye 
Seyahat Acentaları Birliği-TÜRSAB ve İZFAŞ 
ortaklığıyla 12. kez  06-08 Aralık 2018 tarihleri 
arasında Türkiye’nin en büyük ve en modern 
fuar kompleksi olan fuarizmir’de gerçekleşti. 
Geçen yıl 36 farklı ülkeden 1284 katılımcının 
yer aldığı Travel Turkey İzmir fuarı, 63 farklı 
ülkeden 44.589 kişi tarafından ziyaret ile reko-
ra imza atmıştı. 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 
bu yıl 12. Kez kapılarını açan Travel Turkey 
Fuarı’nda Selçuk Belediyesi kentin kültürel ve 
tarihi değerlerinin yanı sıra tarımsal değerle-
rini de tanıttı. Yoğun ilgi gören Selçuk Bele-
diyesi standını ziyaret eden isimler arasında 
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez 
Çankırı Selçuk Belediyesi standını ziyaret eden 
isimler arasında yer aldı. 
 “Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde 
düzenlenen Travel Turkey Fuarı’na Selçuk 
Belediyesi’nin bu yıl bir kez daha katılmasının 
Selçuk turizmi açısından önemine dikkat çeken 
Başkan Bakıcı; “ Travel Turkey 2018 Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ev sahipliğinde 
gerçekleşen bir turizm fuarıdır. Ben göreve 
geldiğimden beri bu fuara katılmanın gerek 
Selçuk Belediyesi gerekse Selçuk adına büyük 
önem arz ettiğini düşünüyorum. Fuara gerek 

bireysel, gerekse kurumsal bazda yerli ve ya-
bancı katılımcı sayısının her daim yüksek oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Travel Turkey Fuarı’nın ve 
Selçuk Belediyesi’nin bu fuardaki yerinin artık 

oturduğunu söyleyebiliriz. Biz de Selçuk adına, 
Selçuk’un değerlerini bu fuarda dünya turizm 
paydaşlarına tanıtıyoruz” dedi. 
Selçuk Efes Profesyonel Aşçılar ve Gastronomi 

Derneği ile birlikte 4. Uluslararası Gastronomi 
Kongresi’ne katılan Başkan Bakıcı; dernek 
üyeleriyle birlikte 4. Uluslararası Gastronomi 
Turizmi Kongresi’ne de katıldı.
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Yarı maraton heyecanı yağmur dinlemedi
Efes Antik Şehri Yarı Maratonu Selçuk’ta ilk kez düzenlendi. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir 
yanından maratona katılan yaklaşık 600 sporcu yağmura aldırmadan tarihin içinden koştu. 

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 
“ Bir şehri keşfetmenin en iyi 
yolu orada koşmaktır” slo-
ganıyla hayata geçen 1. Efes 
Antik Şehri Yarı Maratonu’na 
katılacak sporcular sabahın 
erken saatlerinde İstasyon 
Meydanı’nda toplandı. İzmir 
Valiliği, İzmir Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü, Selçuk Kayma-
kamlığı, UNESCO Türkiye 
Milli Komisyonu ve Türkiye 
Atletizm Federasyonu’nun 
desteğiyle gerçekleşen 1. Efes 
Antik Şehri Yarı Maratonu’na  
Selçuk Belediyesi ev sahipliği 
yaptı.
Efes Antik Şehri Yarı Mara-
tonu’nu gerçekleştirmekten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Selçuk Belediye Baş-
kanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; “ 
Böylesine güçlü ve uluslarara-
sı niteliği olan bir yarı mara-
tona birçok ülkeden katılımcı 
var. İlk kez düzenlenmesine 
ve yağmura rağmen güçlü ve 
iyi bir organizasyon olduğunu 
düşünüyorum. Bundan sonraki 
süreçte sporcu sayısının ar-
tarak maratonun güçleneceği 
kanısındayım.” dedi. Bu yarı 
maratonda sporcuların geç-
tiği noktalarda Selçuk’un bir 
açık hava müzesi olduğunun 
bir kez daha altının çizildi-
ğini belirten Başkan Bakıcı; 
“Güzergah, Meryemana Evi, 
İsa Bey Camisi, Saint John 
Kilisesi eteklerinde. Selçuk bir 
antik kent, her noktasıyla açık 
hava müzesi. Böyle bir antik 
kent içinde bu koşu gerçekle-
şiyor. Amacımız bu varlıkları 
tanıtmak ama aynı zamanda 
amatör sporculara da destek 
vermektir” dedi. 

Tarihin için-
den koştular
Saygı Duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın ardından su kemerleri-

nin önünde toplanan sporcular 
start için hazır bulundu. 21 km 
etabının başlamasının ardın-
dan kısa bir süre sonra 5 Km 
ve 10 Km etapları başladı. 5 
Km etabına katılanlar arasında 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı ve Başkan 
Yardımcısı Özkan Aracı ve 
Türkiye Atletizm Federasyonu 
Başkanvekili Ali Aksu vardı. 
Yağmura aldırmadan mara-
ton heyecanı için Selçuk’ta 
buluşan sporcular arasında 
milli sporcular, oyuncular ve 
dünyanın dört bir yanından 
gelen katılımcılar da yerlerini 
aldı. Sporcular Selçuk’un ilk 
kez ev sahipliği yaptığı ve 
tarihi su kemerlerinin gölge-

sinden start alan yarı maraton 
boyunca Meryemana Evi, 
Efes, Yedi Uyuyanlar, İsa Bey 
Camisi, Saint John Kilisesi 
gibi tarihi yerlerin yakınların-
dan geçtiler. 

Milli atlet
yarı mara-
ton birincisi 
oldu
5 Km, 10 Km ve 21 Km etapla-
rında gerçekleşen yarı marato-
nun kazananları için İstasyon 
Meydanı’nda bir ödül töreni 
düzenlendi. Kazanan sporculara 
ödülleri protokol üyeleri tara-
fından verildi. Yarı maratonda 
erkeklerde Milli Atlet Üzeyir 
Söylemez, 1 saat 13 dakika 56 
saniyelik derecesiyle birinci 

olurken, Etiyopyalı Fetene 
Alemu Regasa 1 saat 14 dakika 
ile ikinciliği, Erkan Bacak da 
1 saat 33 dakika 30 saniye ile 
üçüncülüğü elde etti. 21 Km 
etabında kadınlarda ise ilk üçe 
giren isimler Dilan Akay, Fatma 

Arık ve Nevin Şahin’den oluştu. 
5 kilometre koşuda da erkekler-
de İsmail Akbaba birinci (20 da-
kika 50 saniye), Ekrem Yıldırım 
ikinci (20.55), Selim Zx üçüncü 
(21.40) geldi. Bu kategoride ka-
dınlarda ise Begüm Çağlaroğlu 
birincilik (25.59), Gülhan Avcı 
ikincilik (27.26), Ahsen Eroğlu 
da üçüncülük (27.51) kürsüsüne 
çıktı.
10 kilometre koşuda erkeklerde 
Bedri Şimşek birinciliği (30 
dakika 38 saniye), Mehmet 
Aydıngöl ikinciliği (31.36), Fatih 
Can da üçüncülüğü (33.58) ka-
zandı. Bu kategoride kadınlarda 
ise Sinem Biryoti birinci (37.36), 
Selin Mert ikinci (37.40), Eileen 
Aydınlar (37.47) üçüncü oldu.
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35 Yaş Erkek
1-Yiğit Küçüközden

2-Cumhur Görkem Gündoğdu
3-Alper Tutak

40 Yaş Erkek 
1-Deniz Karakuş
2-Necip Yavuz
3-Fikri Yavaş

45 Yaş Erkek 
1-Yavuz Karaduman

2-Abidin Çakmak
3-Yıldıray Bölükdemir

50 Yaş Erkek
1-Cevdet Alyılmaz
2-İsmail Adıgüzel
3-Levent Serbest

55 Yaş erkek
1-Yavuz Ertekin
2-Yaşar Anter
3-Şenol Meriç

60 Yaş Erkek
1-Hüseyin Polat

2-Bülent Karakaya
3-Güran Özgül

35 Yaş Bayan
1-Tülün Okyay

2-Beliz Saruhancı
3-Fatma Duman

40 Yaş Bayan
1-Itır Us

2-Zehra Hızal
3-Selma Varlıer

45 Yaş Bayan
1-Belgin Akat
2-Bağdat Tezel

3-Gülden Kalem

50 Yaş Bayan 
Gülseren Yıldız Üstündağ

55 Yaş Bayan
1-Raziye Arabacı 
2-Belma Güngör 

3-Ayşe Yener

60 Yaş Bayan
1-Fatma Musal
2-Aysel Yıldız

Yarışma ödül kategorileri 
arasında 21 K Bay- Bayan 

Yaş Kategorileri ise şöyle:

İmtiyaz Sahibi: Selçuk Belediyesi adına Dahi Zeynel BAKICI Belediye Başkanı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Cumhur BÖLGE Yönetim Yeri: Selçuk Belediye Binası Selçuk/İZMİR Tel: 0.232.892 69 25 Faks: 0.232.892 82 84
Baskı: STAR Medya Yayıncılık A.Ş. Eski Betontaş Tesisleri içi  No:29 Gaziemir/İZMİR 0.232.251 76 32 Yıl: 8 Sayı: 105 Basım Tarihi: 28 Aralık 2018
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Dutlu Yol Projesi hayata geçiyor

Selçuk’un yardım eli uzanmaya devam edecek

Selçuk Belediye personeline yönelik düzenlenen eğitimler sona erdi 

Selçuk ve Selçuklu için önemli bir kazanım olacak olan Dutlu Yol Projesi başlıyor.  Proje tamamlanınca Dutlu Yol, aydınlatma sorunu çözül-
müş, içerisinde bisiklet ve yürüyüş yollarının yer aldığı, yeşil alana sahip bir regresyon alanı olarak Selçuklular’ın kullanımına sunulacak.

Selçuk Belediyesi ile Selçuk Devlet Hastanesi arasında imzalanmış olan Evde Bakım Hizmetleri Protokolü yenilendi. Yenilenen pro-
tokol, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı ve Selçuk Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Samsa tarafından imzalandı.

Selçuk Belediyesi, personelinin çalışma verimliliği ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla düzenlediği eğitimlere devam ediyor. 

11www.selcuk.bel.tr Yıl 2018  Sayı 105Selçuk Belediyesi Bülteni

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı yer teslimi bu hafta 
yapılan projenin  beş ay içerisinde 
biteceği müjdesini verdi. 
Selçuklular’ın dört gözle beklediği 
projelerden biri olan Dutlu Yol Proje-
si hayata geçiyor. İhalesi geçtiğimiz 
günlerde yapılan projede çalışmalara 
bu hafta ihaleyi kazanan firmaya yer 
teslimi yapılmasıyla başlandı.  Dutlu 
Yol Projesi kapsamında yolun başın-
dan Efes Havaalanı girişine kadar 
olan 2125 metrelik bölümde yakla-
şık 2,5 metre genişliğinde iki bant 
halinde 5100 metrekarelik bir koşu 
yolu yapılacak. Renkli asfalt şeklin-
de yapılacak koşu yoluna ek olarak 
5100 metrekare yine renkli betondan 
bir bisiklet yolu yapılacak. Bu iki 
yolun ortasında 80 cm genişlikteki 
refüj bant yeşil alan olarak değerlen-
dirilecek. Yol boyunca banklar yer 
alacak. Alan zamanla spor aletleriyle 
desteklenecek.  Dutlu Yolun aydın-
latma sorunun çözülmesi amacıyla 
15’er metre arayla toplam 140 adet 
4 metrelik aydınlatma direkleri yer 
alacak. Sözleşme maliyeti 1. 482. 229 
TL olan proje ile Dutlu Yol köklü bir 
düzenlenemeden geçirilerek; Sel-
çuklular’ın konforlu bir şekilde spor 
yapabileceği, yürüyebileceği, bisiklet 
sürebileceği aynı zamanda oturarak 
vakit geçirebileceği bir yürüyüş yolu 
projesi kente kazandırılmış olacak. 
Selçuk ve Selçuklu adına nefes alına-
cak, kentlinin spor ve dinlence amaç-
lı verimli kullanımına olanak sağ-
layacak Dutlu Yol Projesi hakkında 
bilgi veren Selçuk Belediye Başkanı 
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Dutlu Yolun 
bakımsız görünümünden kurtularak 
değerli ve kullanışlı bir regresyon 

alanı olacağını belirterek;  “Dutlu 
Yol İhalesini alan inşaat firmasına 
yer teslimi yapıldı. Dolayısıyla da 
Dutlu Yol ile ilgili çalışmalar Ocak 
ayının ilk haftasında başlayacak. 
Projenin ilk etabı olan 2150 metrelik 
kısmı ile ilgili çalışmaları şu anda 
gerçekleştiriyoruz. Dutlu Yol kent 
mobilyalarının bisiklet ve yürüyüş 
yollarının, yeşil alanlarının olduğu 
bir regresyon alanı olarak hazırlanan 
bu proje ile  Selçuklular’ın kullanı-
mına sunulacaktır. En önemlisi de bu 
yolun aydınlatma sorununun çözül-
mesiyle birlikte Dutlu Yol gündüz 
vatandaşlarımıza hizmet vermekle 
kalmayıp gece de güvenle kullanıla-
bilecektir. Projenin diğer detaylarının 
yanı sıra bu yönünün de Selçuk için 
ayrı bir kazanım olacaktır” dedi.

Selçuk Devlet Hastanesi ve Selçuk Belediyesi 
işbirliğiyle 2015 yılında hayata geçen projeyle 
sağlık hizmetlerinden yararlanmak için evin-
den çıkamayan yaşlı, hasta ve engelli vatan-
daşlara yardım eli uzatılıyor. 
Evde Bakım Hizmetleri’nin yerel yönetim-
lerle İzmir’de hayata geçtiği ilk ilçe olan 
Selçuk’ta 60 vatandaş ev temizliği ve kişisel 
bakım hizmetlerinden faydalanıyor. Selçuk 
Devlet Hastanesi ile Selçuk Belediyesi arasın-
dan imzalanan protokole göre Selçuk Devlet 
Hastanesi tarafından yürütülen Evde Bakım 
Hizmetleri’ne Selçuk Belediyesi’nin personel 
ve araç desteği sürecek. 
Evde Bakım Hizmetlerinin Selçuk Belediyesi 
adına diğer hizmetlerden apayrı bir yere sahip 
olduğunu belirten Başkan Bakıcı;  “Evde 
Sağlık ve Bakım Hizmetleri 2015 yılından 
itibaren Selçuk’ta devlet hastanemiz ve bele-
diyemiz işbirliğiyle gerçekleşiyor. Çeşitli se-
beplerden dolayı evinden çıkamayan, engelli, 
yaşlı vatandaşlarımızı evlerinde yapılan sağlık 
taraması genel olarak Evde Bakım Hizmet-
lerimizin temelini oluşturuyor. Diğer taraf-
tan belediye çalışanlarımız bu hizmetlerden 
faydalanan vatandaşların kişisel bakımlarını, 
evlerinin temizliğini de yapıyor. Bu projenin 
amacı bir taraftan vatandaşlarımızın sağlık 

hizmetinden faydalanmasını sağlarken; diğer 
yandan da evlerinin ve kendi kişisel bakımla-
rında onlara yardım ederek; onlara yardım eli 
uzatıyoruz” dedi. 

Vatandaşların
ihtiyaçları yerinde 
saptanıyor
Evde Bakım Hizmetleri’nin diğer hizmetler-
den ayrı bir önem taşıdığını belirten Başkan 
Bakıcı; “ Bu hizmetin çok önemli bir hizmet 
olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Evde Ba-
kım Hizmetleri ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli 
vatandaşlarımızın kısacası herhangi nedenden 
dolayı evinin dışına çıkamayan vatandaşları-
mızın hizmeti ayağına getirdiğimiz bir proje-
dir. Bu projenin hem sağlık, hem de onların 
her türlü ihtiyacını görme açısından bir değer 
taşıdığını düşünüyorum. Çünkü arkadaşları-
mız o evlere gittiğinde o evin sosyo- ekono-
mik ihtiyaçlarını da saptayarak; bu ihtiyaçla-
rın da teminini sağlıyorlar” dedi.
Selçuk Devlet Hastanesi Başhekimi Murat 
Samsa da Evde Bakım Hizmetlerinin sağlık 

hizmetleri içerisinde ayrı bir önem taşıdığını 
belirterek; “Biz İzmir’de bu hizmeti belediye 
ile işbirliği içerisinde yapan ilk ilçeyiz. Bu 
açıdan da çok mutluyuz. Evde Bakım Hiz-
metleri’ne verdiği destekten dolayı Selçuk 

Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’ya 
ve Selçuk Belediyesi çalışanlarına teşekkür 
ediyoruz. Bu anlamlı projeyi Selçuk Beledi-
yesi ile işbirliği içerisinde sürdürmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Ege Belediyeler Birliği ile birlikte düzen-
lenen kurum içi eğitimlerde Selçuk Beledi-
yesi personeli dört hafta boyunca “Kişisel 
ve Kurumsal Gelişim” , “Öfke Kontrolü 
ve Stres Yönetimi”, “Çalışan Bağımlılığı 
ve Motivasyon”, “ Beden Dili ve Kişisel 
İmaj” konularında uzman eğitmenler ve 
akademisyenler tarafından verilen eğitime 
katıldı. Selçuk Belediyesi personelinin 
çalışma verimliliği ve kurum içi uyumunu 
arttırmak için düzenlenen eğitimlerin öne-
mine değinen Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı; “ Eğitim yaşam boyu 
devam eden bir süreçtir. Dolayısıyla per-
sonelimizin eğitimi de bizim için oldukça 
önemli. Belirli aralıklarla personelimizin 
aldığı eğitimler devam edecektir” dedi.
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