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SELCUK’TA RAMAZAN
DOLU DOLU GECTi
Selçuk Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl kurulan iftar sofralarına ek olarak düzenlenen nostaljik 
Ramazan eğlenceleri Selçuk’un kent merkezi ve mahallelerinde de büyük ilgi topladı. 

SELÇUK BÜLTEN
“Bütün ümidim gençliktedir.”

Yıl 2018    Sayı 102

Selçuk Belediye işçileri
1 Mayıs’ı kadro ve sendika 

sevinci ile kutladı
Selçuk Belediye İşçileri 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü ‘nü Pamucak Sosyal 
Tesisleri’nde kutladı. Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi 

Zeynel Bakıcı’nın da katıldığı 
kutlamada piknik yapıp eğle-
nen işçiler bu anlamlı günde 
kadro ve sendika sevincini de 
bir arada yaşadılar.

Dokuz Eylül Üniversitesi 
(DEÜ) Efes Meslek Yükse-
kokulu ilk mezunlarını ver-
di. Okulun Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Bölümü’nde 
öğrenim gören 14 öğren-
ci mezuniyet sevincini 
Efes Meslek Yüksekokulu 
Yerleşkesi’nde düzenlenen 
törenle yaşadı. Öğrencile-

rin mezuniyet heyecanına 
ortak olan Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı Dokuz Eylül Üni-
versitesi Efes Meslek Yük-
sekokulu’nun Selçuk’un 
eğitim, bilim ve kültür 
kenti olması yolunda atılan 
önemli bir adım olduğunu 
belirtti.

İftar sofraları 
Selçukluları
buluşturdu
Selçuk’ta Ramazan ayı bu yıl da dolu 
dolu geçti. Ramazan ayında Selçuklular’ı 
buluşturan iftar sofraları Aslanlı Havuz 
yanında kuruldu. Nostaljik Ramazan 
Eğlenceleri kapsamında özellikle ço-
cuklar Hacivat Karagöz, Aşık ile Maşuk 
gibi eğlence kültürümüze dair önemli 
fi gürleri tanıdılar. Yetişkinlerin de ilgi 
gösterdiği Ramazan eğlencelerinde Türk 
Halk Müziği ve Ney dinletisi de her 
daim Selçuklular’ın büyük beğenisini 
topladı. 

Çocuklar kadar 
yetişkinlerin de 
ilgisini çekti 
Selçuk Belediyesi Ramazan ayı etkinlik-
leri Ramazan ayının 1. Günü Aslanlı Ha-
vuz’da verilen iftar yemeği ile başladı. 
Selçuk’un mahallelerinde de verilen iftar 
yemeklerinin ardından Nostaljik Rama-
zan Eğlenceleri Selçuk halkı ile buluştu. 
Aşuk ile Maşuk’un gösterisi, Ramazan 
ayı ile özdeşleşen Hacivat Karagöz Gös-
terisi ve orta oyunu denilince akla gelen 
Kavuklu ile Pişekar’ın gösterileri Rama-
zan ayı boyunca Selçuklularla beraber-
di. Ayrıca Selçuk Belediyesi Kültür ve 

Sanat Evi Müzisyenle-
rinden Neyzen Murat 
Gezer de ay boyunca 
Selçuklular’a ney ziya-
feti yaşattı. Selçuk kent 
merkezinin yanı 
sıra mahallelerin-
de de gerçekleşen 
etkinlikler Rama-
zan ayı boyunca 
devam etti. 
Ramazan deni-
lince akla gelen 
Hacivat Karagöz, 
Türk tiyatrosunda 
orta oyunu deni-
lince akla gelen 
Kavuklu ile Pi-
şekar yetişkinler 
kadar çocukların 
da ilgisini çekti. 
Her yaştan Sel-
çuklu’nun ilgiyle 
izlediği gösteriler 
de tiyatro kültürümüzde önemli yeri 
olan bu oyunlar bir taraftan gelecek 
nesillere tanıtılırken; diğer yanda da 
yetişkinler anılarını tazeledi. Ramazan 
ayı boyunca büyükler iftar sofralarında 
buluşurken; çocuklar pamuk şekeri ve 
macunla da eğlencenin tadını çıkardılar. 

Bizler için
mutluluktu
Ramazan ayının tüm İslam alemi için 
büyük önem taşıdığını belirten Başkan 
Bakıcı; “İslam aleminin en güzel ayı 

olan 11 Ayın sultanı Ramazan ayını Sel-
çuk’ta bu yıl da birarada huzur içerisin-
de tamamladık. Önceki yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da yine iftar sofralarımızda 
hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bu 
yıl ek olarak bir de nostaljik Ramazan 
eğlenceleri düzenledik. Bu eğlenceler-
de vatandaşlarımız aileleriyle birlikte 
hoşça vakit geçirdiler” dedi.  Yaklaşan 
Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile 
olması dilediğini belirten Başkan Ba-
kıcı; “Gerek mahallelerimizde, gerekse 
Selçuk’ta düzenlenen iftar yemeklerinde 
bizimle birlikte olan halkımıza teşekkür 
ediyorum. Tüm hemşehrilerimizle iftar 
sofralarında bir arada olmak bizim için 
büyük mutluluktu” dedi.

14 Mayıs Mahallesi’nde 
inşaatına başlayan yapı, 
vatandaşlar tarafından ce-
naze sonrası taziyeleri kabul 
etmek ve hayır yapmak 
amacıyla kullanılabilecek. 
Selçuk Belediyesi ile İzmit 
Belediyesi arasından imza-
lanan kardeş şehir protokolü 
gereğince yapılacak olan 
taziye evinin hafriyat ça-
lışmaları başladı. 14 Mayıs 
Mahallesi 4033. Sokakta 
inşa edilecek olan taziye 
evi, yakınlarını kaybetmiş 
vatandaşlar tarafından ce-
naze sonrası taziyeleri kabul 
etmek amacıyla kullanılabi-
lecek. 105 metrekare kapalı 
kullanım alanına sahip olan 
taziye evi, taziye salonu, 
mutfak ve bir terasın yanı 
sıra açık kullanım alanına 

da sahip olacak.
İki kardeş kent arasında 
sosyal ilişkileri geliştirmek 
amacıyla inşa edilecek 
taziye evi 6 ay içerisinde 
tamamlanacak. Cenaze 
sonrası yapılan başsağlığı 
ziyaretlerinin kültürümüzde 
önemli bir yere sahip oldu-
ğunu belirten Selçuk Beledi-
ye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı; “İzmit Belediyesi ile 
belediyemiz arasında imza-
lanan kardeş şehir protokolü 
gereğince Selçuk’a bir taziye 
evi yapılacak. Bu taziye evi 
talep edilmesi durumun-
da yakınlarını kaybetmiş 
vatandaşlarımız tarafından 
cenaze sonrası gelen yakın-
larını ağırlamak, hayırlarını 
yapmak amacıyla kullanıla-
bilecek” dedi.

Efes Meslek Yüksekokulu 
ilk mezunları verdi

>>6’da

>>4’te

Selcuk’a 
taziye evi 
yapılıyor

Selçuk’un kardeş şehri İzmit Belediyesi 
tarafından Selçuk’a taziye evi yapılıyor. 

Selçuk “erişilebilir” 
bir kent olacak

UNESCO Kenti Selçuk 
“erişilebilir kent” unvanını 
alma yolunda önemli bir adım 
attı. Ankara’da düzenlenen 

3. Turizm Şurası’ndan çıkan 
kararla Selçuk’un erişilebilir 
kent unvanını alması yolunda 
çalışmalar başladı. >>5’de
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23 Nisan coskusu Selcuk’u sardı

Sosyal Market cocukların 
yüzünü güldürüyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Selçuk’ta da coşkuyla kutlandı. Resmi kutlamaların yanı sıra 
Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği’nde Selçuklu çocuklar gönüllerince eğlendi. Selçuk 
Belediyesi ayrıca bu anlamlı günde Selçuk Efes Kent Belleği’nde iki anlamlı sergi açılışına da imza attı.

Selçuk’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutlamaları sabah Atatürk 
Anıtı önünde çelenk sunum programı başladı. 
Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi-
nin sunulmasının ardından saygı duruşunda 
bulunularak, İstiklal Marşı okundu. 
TBMM’nin açılışının 98. Yılı olmasının yanı 
sıra dünyada çocuklara armağan edilen tek 
bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutlamaları Şehit Astsubay 
Ömer Halisdemir Tören Alanı’nda devam etti. 

Çocuklar Gazi 
Park’ta doyasına 
eğlendi
Selçuk Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamın-
da düzenlenen Çocuk Şenliği için Selçuklu 
çocuklar Gazi Park’ta buluştu. Gazi Park’ta 
düzenlenen Çocuk Şenliği’nde çocuklar bir 

yandan Zuhal Fitness’in dans ve jimnastik 
gösterilerini izlerken; diğer yandan palyaço-
larla yüz boyama etkinliğine de katıldılar. 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı  
Gazi Park’ta  kutlayan çocuklar pamuk şeker 
ve patlamış mısır ikramının tadını da doyası-
ya çıkardılar. 

Çocuklarımız
geleceğimizdir
Gazi Park’ta düzenlenen “Çocuk 
Şenliği’nde” bir konuşma yapan 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı tüm çocukların 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutlayarak sözlerine 
başladı. Başkan Bakıcı; “23 Nisan 
Mustafa Kemal Atatürk’ün egemen-
liğin millete ait olduğunu ilan ettiği 
gündür. Mustafa Kemal Atatürk 
öylesine ileriyi görüyor ki; bugü-
nü çocuklarımıza armağan ediyor. 

Yani geleceği işaret ediyor; medeniyeti işaret 
ediyor, çağdaşlığı işaret ediyor. Biz çocukları-
mıza baktığımız zaman medeniyeti görüyoruz; 
çağdaşlaşmayı görüyoruz; gençliği görüyoruz. 
Böylesine önemli bir günü kutluyoruz. Ne 
mutlu ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir 
lidere sahibiz. Onun önderliğinde, onun açtığı 
yolda yürüyoruz; yürümeye devam edeceğiz. 
Çocuklar bizim geleceğimizdir” dedi.
Başkan Bakıcı’nın konuşmasının ardından 
çocukların Gazi Park’taki eğlencesi birbirin-

den renkli gösteriler ve Bugs Bunny ile Orman 
Dostu Sid’in müzikli tiyatro oyunu ile devam 
etti. Gazi Park’ta devam eden etkinliklerde 
vatandaşlar ayrıca kurulan özel bir stantta dü-
zenlenen alt yapı ile üç boyutlu Atatürk Anıtı 
ile de resim çekildiler. 

Kurdeleleri
çocuklarla
birlikte kesti 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı dolayısıyla Selçuk Belediyesi birbirinden 
önemli iki sergiye imza attı. Daha önce Selçuk 
Efes Kent Belleği’nde Folklor Araştırmacısı İz-
zet Kocadağ’ın sunumuyla açılan “Gelenekten 
Geleceğe Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Ser-
gisi 23 Nisan dolayısıyla bir kez daha çocuklar-
la buluştu. Selçuk Belediyesi Kültür ve Sanat 
Evi Resim Kursu Öğrencilerinin Eğitmenleri 
Mürüvvet Kayabay ile yaptıkları çalışmalar 
da Selçuk Efes Kent Belleği’nde yerini aldı. 
“Çocuk Yüreklerimizde Atatürk Sevgisi ve 23 
Nisan” adlı sergide ayrıca kursiyerlerin Ata-
türk’e yazdığı mektuplarda yer aldı. 
Her iki sergiyi de gezen Başkan Bakıcı Selçuk 
Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Resim Kursu’na 
katılan öğrencileri yaptıkları resimleri tek tek 
inceleyerek; çocuklardan çalışmaları hakkında 
bilgi aldı. Başkan Bakıcı ayrıca kursa katılan 
öğrencilerin Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk için yazdıkları mektupları da inceledi. 
Çocuklardan bazıları Atatürk için yazdıkları 
mektupları okudu.

Sosyal Market’te ihtiyaç sahibi çocuk-
lar için kıyafet ve oyuncak dağıtımı 
yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı sebebiyle vatandaşla-
rın bağışladığı kıyafet ve oyuncaklar 
ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşturuldu. 
Selçuk Belediyesi’nin vatandaşa 
uzanan yardım eli olan Sosyal Market 
“Küçük Bir Gülümseme, Büyük Bir 
Mutluluk” sloganıyla 0 – 12 yaş arası 
ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet ve 
oyuncak dağıtımı yaptı. 23 Nisan’a 
kadar duyarlı vatandaşlar tarafından 
bağışlanan çocuk kıyafetler Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı takip 
eden bir hafta boyunca ihtiyaç sahibi 
çocuklara dağıtıldı. 
Sosyal Market’ten duyarlılık projesi 
Dağıtımın ilk gününde Sosyal Market’i 
ziyaret eden Selçuk Belediye Başkanı 
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; “Selçuk Bele-

diyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğümüz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’na yönelik bir duyar-
lılık çalışması düzenledi. Çocukları-
mıza burada giysi ve oyuncak yardımı 
yapılıyor. Amacımız ihtiyaç sahibi 
çocuklarımızı sevindirmektir” dedi. 
İhtiyaç sahibi halkın tamamına her 
zaman ulaşmayı amaç edindiklerini 
belirten Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı; “Çocuklarımızı 
hem oyuncaklarla, hem giysilerle se-
vindirdik. İhtiyaç sahibi olan halkımı-
za her zaman ulaşma gayreti içerisin-
deyiz. Çocuklarımızı her zaman mutlu 
etmek istiyoruz. Bir hafta boyunca 
Sosyal Market çocukları sevindirecek 
çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışma-
ların her zaman devam ederek;  çocuk-
larımızın hayatına daha katkı sunmayı 
amaçlıyoruz” dedi.
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Küçük bir oyuncak, büyük bir mutluluk



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 03

Bahar senliği ile Anneler Günü bir arada

Annelere adanmıs bir sergi

Selçuk Belediyesi ile Selçuk Efes Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Anneler Günü Pikniği ve Bahar Şenliği büyük 
ilgi topladı. Baharın coşkusu ve Anneler Günü sevincinin bir arada yaşandığı etkinlik Selçuk Belediyesi Pamucak Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi. 

Selçuk Efes Kent Belleği “Annem İçin” adlı karma resim sergisine ev sahipliği yaptı. Serginin açılış kurdelesini Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı sergiye emek veren kadınlarla birlikte kesti. Yedi kadın ressamın çalışmalarından oluşan resim sergisi büyük beğeni topladı. 

Hem Anneler Günü’nü kutlamak, hem 
de güzel havanın tadını çıkarmak 
isteyen Selçuklular Pazar günü Selçuk 
Belediyesi Pamucak Sosyal Tesisle-
ri’nde bir araya geldi. Selçuk’un yanı 
sıra İzmir’den de gelen Rumeli Göç-
menlerini bir araya getiren etkinlik 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile baş-
ladı. Selçuk Efes Rumeli Göçmenleri 
Dayanışma Derneği Başkanı Ali Ak-
yüz günün anlam ve önemini belirten 
bir konuşma yaptı. Akyüz konuş-
masında Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün; “Muhacirler kaybedilmiş 
topraklarımızın aziz hatıralarıdır” 
sözüne atıfta bulunarak; “Her zaman 
bir arada, birlik içinde olmalıyız. 
Etkinliğimize verdikleri destekten 
dolayı Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı’ya ve tüm Selçuk 
Belediyesi çalışanlarımıza teşekkür 

ediyorum. Ayrıca tüm annelerimizin 
Anneler Günü kutlu olsun” dedi. 

Annelere
karanfil dağıttı
Etkinlik alanına eşi Ayşen Bakıcı ile 
gelen Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı annelerin Anneler 
Günü’nü kutlayarak; onlara karanfil 
dağıttı. Vatandaşlarla sohbet eden 
Başkan Bakıcı çocuklarla da bol bol 
fotoğraf çektirdi. 
Konuşmasına tüm annelerin Anneler 
Günü’nü kutlayarak başlayan Başkan 
Bakıcı; “Gerçekten çok önemli bir 
gün. Bugün Anneler Günü’nü kutlu-
yoruz. Rumeli Göçmenler Derneği’n-
den müşterek bir etkinlik yapma ko-

nusunda öneri gelmişti. Bugün burada 
hem belediyemizin Anneler Günü 
Pikniği hem de Rumeli Göçmenleri 
Derneği’nin Bahar Şenliği’ni bir arada 
gerçekleştiriyoruz.Hem annelerimizin 
Anneler Günü’nü kutladık, hem de 
yediden yetmişe vatandaşlarımızla 
bir araya geldik. Vatandaşlarımız da 
bu etkinlikten memnun olduklarını 
ifade ettiler. Bizim için de en büyük 
mutluluk budur” dedi. 
Yapılan konuşmaların ardından 
Rumeli Göçmenleri Dayanışma 
Derneği’nin üyeleri göçmen türküle-
ri eşliğinde gönüllerince eğlendiler.  
Etkinlik içerisinde ayrıca Kadın El 
Emeği Pazarı’nda stant açan kadınlar 
birbirinden özel el emeği ürünleri-
ni katılımcıların beğenisine sundu. 
Etkinlikte Selçuk Belediyesi Kültür 
ve Sanat Evi Müzisyenleri Murat 

Gezer ile Kamber Karameşe de sahne 
alarak; birbirinden güzel türküler 
seslendirdi. 

Başkan
Bakıcı’ya 
teşekkür
plaketi
Selçuk Belediyesi ile Selçuk Efes 
Rumeli Göçmenleri Dayanışma 
Derneği Başkanı Ali Akyüz etkin-
liğe verdiği destekten dolayı Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı’ya bir plaket verdi. Verilen 
plaketten mutluluk duyduğunu 
ifade eden Başkan Bakıcı; “Biz her 
zaman derneklerimizin, sivil top-
lum örgütlerinin destekçisiyiz. Nice 
bahar şenliklerini, etkinlikleri hep 
birlikte gerçekleştirmemizi diliyo-
rum” dedi. 
Selçuk Belediyesi ile Selçuk Efes 
Rumeli Göçmenleri Dayanış-
ma Derneği tarafından ortakla-
şa düzenlenen etkinliğe katılan 
vatandaşlar akşam saatlerine kadar 
eğlendiler.

Her zaman birbirinden önemli kültür sanat 
etkinliklerine ev sahipliği yapan, özellikle 
çocukların, gençlerin ve kadınların sanat ça-
lışmaları için kapılarını açan Selçuk Efes Kent 
Belleği Anneler Günü’ne özel olarak hazırlanan 
çalışmalardan oluşan “Annem İçin” adlı resim 
sergisine ev sahipliği yaptı. Selçuk Efes Kent 
Belleği’nde iki hafta boyunca  açık kalan resim 
sergisinin açılış kurdelesini Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, bu anlamlı 
sergiye emek veren kadınlarla birlikte kesti. 

Her şeyimizi anne-
lerimize borçluyuz
Ayşe Dolman, Ayşegül Kalaycıoğlu, Meliha 
Kıran, Semiha Bozdağ, Sermin Teker, Sibilla 
Gotha ve Sunay Doğan’ın çalışmalarından olu-
şan “Annem İçin” adlı karma resim sergisinin 
açılışında konuşan Selçuk Belediye Başkanı Dr. 

Dahi Zeynel Bakıcı, kadınların yaptığı her ça-
lışmanın ayrı bir anlam ifade ettiğini belirterek 
sözlerine başladı. Başkan Bakıcı; “Sizin yaptı-
ğınız kişisel çalışmalar neticesinde bireyselli-
ğin yanı sıra toplumsal bir fayda da  oluşuyor. 
Sizleri bu yönden de ayrıca kutluyorum. Bir 
kez daha tüm annelerimizin Anneler Günü’nü 
kutluyoruz. Anneler adına yapılan her şey 
kutsaldır. Sergiye emek veren ressamlarımızın 
da dediği gibi her şeyi annelerimize borçluyuz. 
Bu annelerin arasında Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün annesini Zübeyde Hanım da 
var. Zübeyde Hanımı ve hayatta olmayan tüm 
annelerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ben 
bu tür sanatsal çalışmaların gelecek kuşaklara 
aktarılmasını diliyorum” dedi. 
“Annem İçin” adlı karma resim sergisinin 
açılışında bir konuşma yapan Ressam Sunay 
Doğan; “Bizler anneler gününe özel, anneleri-
mize adanmış bir resim sergisi açmak istedik. 
Bizleri biz yapan bugünlere getiren annele-

rimizdir. Her şeyimizi annelerimize borçlu-
yuz. En çok da Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün annesi olan Zübeyde Hanım’a her 
şeyimizi borçluyuz. Bu sergiyi annelerimize 

adıyoruz. Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı’ya da bizlere Selçuk Efes Kent 
Belleği’nde sergi açma imkanı verdiği için 
teşekkür ediyoruz” dedi.
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Efes Meslek Yüksekokulu Büyüyor

Selcuk Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü’nden

Ramazan Denetimi

Her zaman
yanınızdayız…

Selçuk’un bir eğitim kenti olması yolunda lokomotif görevi gören Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu büyüyor.

Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma 
Kontrol Müdürlüğü işletme denetimlerine devam ediyor.

Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür-
lüğü yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde 
ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştu. 

Halihazırda üç program ile öğretim veren 
okul 2019- 2020 yılından itibaren altı program 
olarak öğretim vermeye devam edecek. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Senatosu’ndan çıkan kararla 
okul bünyesinde üç programın daha açılması 
uygun bulundu.
2016- 2017 Öğretim yılında öğrenci kabul 
etmeye başlayan Efes Meslek Yüksekoku-
lu büyüyor.  Selçuk kamuoyunun yıllardır 
açılmasını beklediği Efes Meslek Yükseko-
kulu gerekli prosedürlerin tamamlanmasının 
ardından altı programda öğrenci kabul etmeye 
devam edecek. Açılan programların ardından 
Selçuk, üniversite kenti olma yolunda önemli 
bir adım atmış olacak. Halihazırda öğretim 
veren Turizm ve Otel İşletmeciliği, Sivil Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği programlarına ek ola-
rak 2019- 2020 Öğretim yılından itibaren Gıda 
Teknolojisi, Meyve ve Sebze İşletmeciliği ve 
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programları 

da öğrenci kabul edecek. Okulun bu yıl 113 
olan öğrenci sayısı gelecek yıl 313 olacak. 2019 
– 2020 yılında açılan bölümlerle birlikte Selçuk 
yüzlerce öğrencinin yüksek öğrenim gördüğü 
bir kent olacak. 

Geleceğin mesleği 
bu okulda
Selçuk’un dokusuna uygun programların 
açılmasıyla birlikte şu anda Efes Meslek 
Yüksekokulu’nun 113 olan öğrenci sayısı 2018 
– 2019 yılında 313 olacak. Bu sayı  2019- 2020 
öğretim yılında ise altı programın aktif olma-
sıyla birlikte artarak devam edecek. Açılacak 
üç programdan biri olan Sivil Havacılık Kabin 
Hizmetleri Programı son yıllarda birçok vakıf 
üniversitesinin bünyesinde yer alan ve öğrenci-

ler tarafından yükseköğrenim tercih aşamasın-
da tercih edilen bir bölüm olarak biliniyor. Sivil 
Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’ndan 
mezun olan gençler bugün giderek gelişen hava 
yolu sektöründe hosteslik olarak bilinen kabin 
memurluğu mesleğini icra edebilecekler.

Bu okulu
Selçuk sahiplendi
Efes Meslek Yüksekokulu’nun gelişerek bü-
yümesinin Selçuk’un yarınları adına atılan en 
büyük adımlardan biri olduğunu belirten Sel-
çuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; 
“Efes Meslek Yüksekokulumuz açıldığı günden 
bu yana Selçuk’un bir eğitim üssü olması 
yolunda atılan önemli bir adım olarak büyüyor. 
Bu okulu tüm Selçuk halkı sahipleniyor. Şu 

anda okulumuzda aktif olan programların yanı 
sıra gerekli öğretim üyesi sayısının tamamlan-
masıyla birlikte üç program daha aktif hale ge-
lecek. Dokuz Eylül Senatosu tarafından uygun 
bulunan bu karar YÖK’e sunuldu.  Her program 
için üçer öğretim üyesi şartının da sağlanması 
ile birlikte Gıda Teknolojisi, Meyve ve Sebze 
İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmet-
leri programları ÖSYM Tercih Kılavuzu’na 
girecek. Bu programlar 2019- 2020 Öğretim 
yılından itibaren öğrenci kabul edebilecek. 
Bu gerçekten ilçemiz adına çok sevindirici bir 
gelişmedir” dedi.

Olağan program çerçevesinde yapılan denetimlere 
ek olarak; Ramazan ayı ve yaklaşan bayram ne-
deniyle denetimlerine devam eden zabıta ekipleri 
son olarak Selçuk’ta faaliyet gösteren fırın, kasap, 
lokanta, market, ekmek fırını ve pastane gibi halk 
sağlığı açısından önemli işletmeleri denetledi. 
Selçuk  Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin  
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı 
bir gıda mühendisi, bir gıda teknikeri ile birlikte 
gerçekleştirdiği denetimler çerçevesinde gıda mad-
desi üreten, satan işletmelerde personel ve mekan 
hijyeni, üretim malzemelerinin uygun koşullarda 

saklanması, satılan ürünlerin son kullanma tarihle-
ri gibi unsurlar göz önünde bulunduruldu. 
Ramazan ayı ve yaklaşan bayram sebebiyle vatan-
daşların daha sağlıklı ve güvenli alış veriş yapması 
için çalışan Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleşti-
rilen denetimler esnasında görülen eksiklikler hak-
kında işletme sahiplerine gerekli yasal uyarılarda 
bulundu. Yapılan denetimler neticesinde bakkal 
ve marketlerde tespiti yapılan son kullanma tarihi 
geçmiş gıda maddelerine imha edilmek sureti ile 
tutanak altına alınarak el konularak; söz konusu 
işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanmıştır.

Ramazan ayı sebebiyle 500 aileye erzak 
paketi dağıtıldı. İlçede yardımlaşma duy-
gusunun örneklerinin sergilendiği Sosyal 
Market’ten yapılan ayakkabı ve kıyafet 
bağışları da ihtiyaç sahipleriyle buluştu-
rulmaya devam ediyor.
İhtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine 
istinaden yapılan incelemeler sonucunda 
temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda 
paketleri, yardıma muhtaç olduğu tes-
pit edilen vatandaşların evlerine teslim 
edildi.
Yapılan tüm yardımların sosyal belediye-
cilik anlayışının olmazsa olmazı olduğu-
nu belirten Selçuk Belediye Başkanı Dr. 

Dahi Zeynel Bakıcı; “ Her zaman olduğu 
gibi Ramazan’da ve bayram öncesinde de 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında 
olduk. Ramazan ayında yardımlaşmanın 
ayrı bir önem taşıdığını düşünüyorum. 
Tüm bu yardımlar vatandaşların talepleri-
ne istinaden yapılan incelemeler sonunda 
gerçekleşmektedir. Kurum olarak üze-
rimize düşen vazifeyi en uygun şekilde 
yapmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca 
vatandaşlarımızın yılın her ayında Sosyal 
Market’e yapmış olduğu ve kısa sürede 
ihtiyaç sahipleriyle buluşturduğumuz 
bağışlar içinde kendilerine çok teşekkür 
ediyoruz. ”
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Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü, PATÜ-
YAB, Şirince esna-
fından bir temsilci 
yer alacak. Komite 
Selçuk’un “erişilebilir 
kent” unvanı alması için 
çalışacak.

“Erişilebilir
Kent” nedir?

Toplumda yer alan tüm bireylerin, kenti ziya-
ret eden tatilcilerin, yaşlı, engelli, kadın, çocuk, 
okuryazar olmayan, hamile, dil bilmeyenler gibi 

her kesimin sosyal yaşama katılabileceği, herhan-
gi birinin desteği olmadan bağımsız, huzurlu 

ve güvenli olarak hareket edebileceği kent 
anlamına gelen ‘Erişilebilir Kent’ unvanı 

turizmde uluslararası bir standart 
getiriyor.

SAYFA 05

Selcuk “erisilebilir” bir kent olacak

Baskan Bakıcı incelemelerde bulundu

UNESCO Kenti Selçuk “erişilebilir kent” unvanını alma yolunda önemli bir adım attı. Ankara’da düzenlenen 
3. Turizm Şurası’ndan çıkan kararla Selçuk’un erişilebilir kent unvanını alması yolunda çalışmalar başladı. 

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı yeni hal binası kasalama alanı ve yazlık düğün salonunda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar Sel-
çuk Belediyesi 
kontrolünde 
yürüyecek
Çalışmalar kapsamında İzmir Vali 
Yardımcısı Cumhur Güven Taş-
başı’nın başkanlığında bir toplantı 
yapıldı. Toplantıdan çıkan kararla 
kurulan komite Selçuk’un “erişilebi-
lir kent “ unvanı alması için gerekli 
çalışmaları yapacak. 
Ankara’da 1- 3 Kasım 2017 tarihleri 
arasında yapılan 3. Turizm Şurası’n-
da alınan karar gereğince Kuşadası, 
Kapadokya Bölgesi ve Selçuk’un 
“Erişilebilir Kent” unvanı alması için 
gerekli çalışmalar başlatıldı. Alınan 
bu karar gereğince Selçuk Belediye-
si’nde İzmir Vali Yardımcısı Cumhur 
Güven Taşbaşı başkanlığında bir 
toplantı yapıldı. Toplantıdan çıkan 
karar gereğince Selçuk Belediye 
Başkan Yardımcısı Tülay Ayarman 
başkanlığında kurulan bir komitenin 
Selçuk’un erişilebilir kent unvanı 
alabilmesi adına gerekli çalışmaları 
yapmasına karar verildi. 

Komite başkanı 
Tülay Ayarman
Kurulan komite Selçuk’un erişilebilir 
bir kent unvanı alabilmesi için şimdi-
ye dek yapılan ve yapılması gereken 
iş ve eylemleri saptayıp tarafl arı 
belirleyerek bir yol haritası çizmek 
amacıyla proje geliştirecek. 
Türkiye’de yer alan turizm belde-
lerinin yurt dışı ile rekabet gücünü 
arttırmayı amaçlayan çalışmalar 
çerçevesinde iki ilçe ve bir bölgeni 
erişilebilir kent unvanı alması için 
çalışmalar başlatılmasına karar 
verildi. Kapadokya, Kuşadası ve 
Selçuk’un “erişilebilir kent” unvanı 
alması adına çalışmalar başlayacak. 
İzmir Vali Yardımcısı Cumhur 
Güven Taşbaşı’nın başkanlığında 
gerçekleşen toplantıda Selçuk’un 
erişilebilir kent unvanı alabilmesi 
için şimdiye dek yapılan ve yapıl-
ması gereken işleri üzerine sektörün 
paydaşlarının katıldığı bir toplantı 
düzenlendi. Toplantıya turizm sektö-
rünün paydaşı olan kamu kurum ve 
kuruluşlarının yanı sıra, sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri de katıldı. 
Toplantı sonunda bir komite oluştu-

Geçtiğimiz yıl çıkan yangın sonrası 
hasar gören kasalama alanı yeniden 
yapılarak; üstü kapatılıyor. Yazlık 
Düğün Salonu ile ilgili çalışmalarda 
ise son aşamaya gelindi. 
Selçuk’ta devam eden projelerle 
ilgili bir açıklama yapan Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı; “Yeni hal binasında kasala-
rın konulduğu alanlarla geçtiğimiz 
yıl bir yangın çıkmıştı. Bu sezona 
yetişecek şekilde planladık. Bunun 
yanı sıra bu yaza yetiştirmek istedi-
ğimiz işlerden bir tanesi de yazlık 
düğün salonumuz da 22 Haziran 
tarihinde itibaren hizmete açılacak. 

Bu yaz burada gönül rahatlığıyla 
düğün yapılabilecek. Şu anda da son 
çalışmaların incelemesini yapıyo-
ruz. Selçuk çok güzel bir mekan 
daha kazanıyor. Gerçekten Selçuklu 
vatandaşlarımızın ihtiyacı adına 
önemli bir kazanım olacak” dedi. 
Selçuk Belediyesi tarafından İz-
mir- Aydın Karayolu üzerinde 4000 
metrekarelik belediye hizmet alanın-
da yapılacak olan açık düğün salonu 
750 – 1000 kişilik bir kapasite ile 
hizmet verecek. Bir büfe, gelin oda-
sı, nikah odası da Selçuk Belediyesi 
Yazlık Düğün Salonu içerisinde yer 
alıyor.
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rulmasına karar verildi. Selçuk 
Belediye Başkan Yardımcısı Tülay 
Ayarman başkanlığında kurulan ko-
mitede Efes Arkeoloji Müze Müdür-
lüğü, Selçuk İlçe Sağlık Müdürlüğü, 
Selçuk Engellilerini Destekleme 
Derneği, Selçuk Ticaret Odası, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, Aile ve
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Selcuk Belediye iscileri 1 Mayıs’ı 
kadro ve sendika sevinci ile kutladı
Selçuk Belediye İşçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ‘nü Pamucak Sosyal Tesisleri’nde kutladı. Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı’nın da katıldığı kutlamada piknik yapıp eğlenen işçiler bu anlamlı günde kadro ve sendika sevincini de bir arada yaşadılar. 

Belediye çalı-
şanları Pamu-
cak’ta buluştu
Selçuk Belediyesi çalışanları için 
düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Da-
yanışma Günü programına katılan 
Belediye – İş İzmir Çevre Belediyeler 
Başkanı Burçin Şahin; “Emeğe ve ör-
gütlenmeye değer veren bir belediye 
başkanı ile tanıştığım için, çalıştığım 
için ve sizler onunla çalıştığınız için 
çok mutluyum” dedi. 

Tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü’nü Selçuk 
Belediyesi işçileri, Selçuk Belediyesi 
Pamucak Sosyal Tesisleri’nde piknik 
yapıp eğlenerek kutladı. Kutlamaya 
eşi Ayşen Bakıcı ile birlikte katılan 
Başkan Bakıcı ilk olarak belediye ça-
lışanlarının 1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma Günü’nü tek tek kutladı. Daha 
sonra çalışanlarla beraber piknik ya-
pan Başkan Bakıcı Selçuk Belediyesi 
çalışanlarına seslenerek; “1 Mayıs 
hepimizin bayramıdır; işçinin bay-
ramı, emekçinin bayramıdır. Bugün 
burada bu bayramı hep birlikte farklı 
bir anlamda kutluyoruz” dedi.

Bu bir devrimdir
Taşeron işçilerin kadroya geçmesiyle 
ilgili yasal düzenlemenin devrim 
nitelinde bir adım olduğunun altını 
çizen Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı; “Ayrımları, 
ayrılıkları ortadan kaldırdık. Artık 
sadece belediye işçisi var. Öyle bir 
noktaya geleceğiz ki; tüm işçilerimiz 
tamamen eşit durumda olacak. He-
defimiz budur. Maaşlarda da, özlük 
haklarında da taşeron işçiler ile norm 
işçileri ilerleyen zamanlarda eşit 
haklara sahip olacak. Bunu gerçek-
leştirdiğimiz gün, bizim günümüz 
olacak. Çok büyük bir adım atıldı. 
Artık taşeron işçi yok. Artık sendika-
lı arkadaşlarımız, daimi işçilerimiz 
var” dedi. 

Her zaman
işçinin yanın-
dayım
Çalışma hayatı boyunca gerek bele-
diye başkanlığı döneminde, gerekse 
daha öncesinde her zaman işçiden, 
emekçiden yana olan bir düşünce 
içerisinde olduğunun altını çizen 
Başkan Bakıcı; “Sizlerin yüzü gül-
müyorsa; benim yüzümüzün gülmesi 

mümkün değil. Ben dün olduğu gibi 
bugün de, yarın da işçilerimizin 
yanında olacağım. Sizin belediye-
den aldığınız her kuruş hakkınız-
dır. Sizlerin maaşlarını ödediğimiz 
zaman ben rahat uyuyorum. Bizler 
elimizden geldiğince taban ücretlerin 
üstüne koyarak; sizlerin maaşlarını 
yükseltecek; norm işçilerle aranızda-
ki farkı kapatmaya çalışacağız. Hep 
birlikte daha güzel günler göreceğiz” 
dedi 
“Belediye başkanı ya da başka hiçbir 
sıfat, hiçbir makam çalışanı, emek-
çiyi küçük görecek kadar büyük 
olamaz” diyen Başkan Bakıcı ko-
nuşmasını; “Hepinizi işçi olduğunuz 
için bir kat daha fazla seviyorum. Bu 
duygular içerisinde 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Gününüzü kutluyorum” 
dedi. 

Çalışanların-
dan Başkan’a 
anlamlı hediye
Konuşmasının sonunda Selçuk 
Belediye işçileri Başkan Bakıcı’ya 
bir kalem ve saat hediye etti. İşçileri 
tarafından hediye edilen kalem ve 
saatin kendisini çok duygulandırdı-
ğını belirten Başkan Bakıcı; “Tüm 
yüreğimle söylemeliyim ki; bu saat 

ve kalem bugüne kadar benim haya-
tımda aldığım en anlamlı hediyeler-
dir” dedi. 

Emeğiniz güve-
nilir ellerde 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 
dolayısıyla Selçuk’ta bulunan Bele-
diye İş İzmir Çevre Belediyeler Şube 
Başkanı Burçin Şahin; Yol arkadaşla-
rım diye seslendiği Selçuk Belediyesi 
çalışanlarına; “Böyle bir başkana 
sahip olduğunuz için çok şanlısınız. 
Emeğe ve örgütlenmeye değer veren 
bir belediye başkanı ile tanıştığım 
için, çalıştığım için, sizler onunla 
çalıştığınız için çok mutluyum” dedi
Başkan Bakıcı’nın örnek bir tavır ser-
gilediğinin altını çizen Şahin; “Sizi 
asla yarı yolda bırakmayacak, sizden 
asla desteğini çekemeyecek bir 
belediye başkanınız var. Emekçinin 
parasını veremediğim zaman uyuya-
mıyorum diyen belediye başkanı baş 
üstünde taşınmalıdır. Sizler burada 
Selçuk’u ayakta tutuyorsunuz. Sizler 
de artık belediye iş sendikasının 
üyelerisiniz. Hepiniz hoşgeldiniz, 
gücümüze güç kattınız. Hediye 
ettiğiniz kalemlerle başkanımızla çok 
güzel sözleşmeler imzalayacağımızı 
diliyorum. Yolumuz aydınlık, ışık 
dolu olsun” dedi.
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Hıdırellez atesi Selcuk’ta da yandı
Kötüleri cezalandıran, zorda olanlara 
yardım eden ve bolluğa kavuşturan 
Hızır’ın İlyas Peygamberle bir araya 
geldiği gece olmasının yanı sıra yaz 
aylarının gelişini de müjdeleyen Hı-
dırellez coşkusu Selçuk’ta da yaşandı 
İsabey Mahallesi Parkı’nda düzenlenen 
şenlikte Çaybaşılı Derviş, Roman Dans 
Grubu ve Darbuka Grubu Selçuklu-
lar’a eğlenceli bir gece yaşattı. İsabey 
Mahallesi’nde toplanan vatandaşlar bir 
yandan gönüllerince eğlenirken; diğer 
yandan da Hıdırellez ateşinin üzerinden 
atladılar. Orta Asya, Ortadoğu ve Ana-
dolu’da kutlanan mevsimlik bayram ve 
şenlikler arasında yer alan Hıdırellez’e 
çok eski çağlardan beri, birbirinden 
farklı kültür ve coğrafyalarda büyük 
önem veriliyor. 

Selçuk Belediyesi Hıdırellez Şenliği’n-
de bir konuşma yapan Selçuk Beledi-
ye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; 
“Bugün 5 Mayıs. 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a 
bağlayan gece Hıdırellez yaz ayları-
nın gelişini müjdeleyen bir bayramdır. 
Hızır ile İlyas Peygamberin yeryüzünde 
buluştuğuna inanılan bugünde tüm di-
leklerin kabul olduğuna inanılır. Ben de 
önce sizler için, daha sonra tüm ülke-
miz ve insanlık için her şeyin en iyisini 
diliyorum. Sağlık, mutluluk ve esenlik 
diliyorum” dedi. Başkan Bakıcı konuş-
masının ardından Hıdırellez ateşinin 
üzerinden atladı. Eğlencenin gece boyu 
sürdüğü Hıdırellez şenliğinde katılımcı-
lara tavuklu pilav dağıtıldı. Selçuklular 
Hıdırellez ateşi üzerinden atlayarak; 
gece boyunca eğlendiler.

Yaz aylarının gelişini müjdeleyen Hıdırellez, Selçuk’ta da coşkuyla kutlandı. İsabey Mahallesi Parkı’nda düzenlenen Selçuk 
Belediyesi Hıdırellez Şenliği’ne birçok vatandaşın yanı sıra Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı da katıldı. 
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Türkiye’nin tek çello orkestrasından 19 Mayıs Konseri 

Selçuk Katı Atık Transfer İstasyonu açıldı

Selçuk Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Gazi Park’ta bir konser düzenlendi. 

Selçuk Katı Atık Transfer İstasyonu Açılış Töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. 

Selçuk Bele-
diyesi’nden 19 
Mayıs özel
konseri 
Selçuk Belediyesi Kültür ve Sanat 
Evi eğitmenleri ve öğrencilerinin 
sahne aldığı konserde Türkiye’nin 
tek çello orkestrası da Selçuklular’a 
keyifli bir gece yaşattı. 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı, Türkiye’nin dört 
bir yanında olduğu gibi Selçuk’ta da 
coşkuyla kutlandı. Gündüz gerçek-
leşen resmi kutlama programının 
ardından akşam saatlerinde Gazi 
Park’ta buluşan Selçuklular, Selçuk 
Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Kon-
seri ile keyifli bir gece yaşadı. Kon-
ser birçok özel detaya sahne oldu. 

Bugün özgür-
lüklerin baş-
langıcıdır
Selçuk Belediyesi tarafından dü-
zenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama 
Programı saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı ile başladı. Günün anlam ve 
önemini belirten bir konuşma yapan 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı; “Bugün Ulu Önder 
Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak 
bastığı gün. Bugün özgürlüklerin 
başlangıcı olarak kabul edilen bir 
gündür. Bundan tam 99 yıl önce 
Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla 
birlikte Yüce Türk Milletinin dirilişi, 
ayağa kalkışı başlamıştır. Biz sonsu-
za kadar Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün izinde yürüyeceğiz. Bu 
bayrak için, bu toprakları vatan 
yapmak için canını siper eden tüm 
şehitlerimize bir kez daha Allah’tan 

rahmet diliyoruz. Sahip olduğumuz 
her şeyi onlara borçluyuz” dedi. 
Konser öncesinde Selçuk Belediye-
si tarafından 19 Mayıs Atatürk’ün 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na 
özel düzenlenen tenis turnuvasında 
dereceye giren öğrencilere ödülleri 
protokol üyeleri tarafından verildi. 

Otizmi
sanatla yendi
Selçuk Belediyesi’nin Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 99. 

Yılı sebebiyle düzenlediği konser 
birbirinden özel detaylara sahne oldu. 
Otizmi keman ve piyano çalarak 
yenen 28 yaşındaki Cem Vardarcı 
eğitmeni Handan Gürkan ile sahne 
aldı. Yaşar Üniversitesi’nden mezun 
olan gencin performansı büyük beğe-
ni topladı. 
Cem Vardarcı’nın ardından Selçuk 
Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Eğit-
menlerinden Kamber Karameşe’nin 
öğrencileri sahne aldı. 

Türkiye’nin ilk 
ve tek çello or-
kestrası
Selçuk’ta 

Birbirinden önemli sanatsal de-
ğerleri ağırlayan Selçuk 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı da özel bir konserle 
kutladı. Türkiye’nin ilk ve tek çel-
lo orkestrası Fazıl Hakan Gürkan 
yönetiminde Selçuklular’a müzik 
ziyafeti yaşattı. İzmir Devlet Ope-
ra ve Bale Sanatçısı Fazıl Hakan 
Gürkan konser sonrasında yaptığı 
açıklamada Türkiye’nin ilk ve tek 
çello orkestrası Selçuk’ta kurma 
sürecini Selçuk’un sanatsever hal-
kı ve belediye başkanına borçlu 

olduğunu söyleyerek; “Selçuk kül-
tür ve sanata çok duyarlı bir kent. 
Ben burada çello dersleri verirken 
bu enerjiyi gerek öğrencilerimden 
gerekse Selçuk Belediye Başkanı-
mız Sayın Dr. Dahi Zeynel Bakı-
cı’dan aldım. Burada Türkiye’de 
olmayan bir şeyi yapmaya karar 
verdim. Bir yıl önce çello orkest-
rasını kurduk” dedi. 

Zoru başardık
Çellonun çalması çok zor bir 
enstrüman olduğunu belirten 
Gürkan; “ Çello perdesiz bir ens-
trüman. Bu yüzden çalması çok 
zordur. Hobi olarak çalınabilecek 
bir müzik aleti değil. Çok fazla 
sayıda kişinin bir arada çalabile-
ceği bir enstrüman da değil. Fakat 
biz zoru başararak; sanat evimi-
ze başvuruları uygun bulunan 
öğrencilerimizle bir çello orkest-
rası kurduk.  Hemen hemen hepsi 
Selçuk’ta yaşayan 10 kişilik bir 
çello orkestramız var. Türkiye’de 
şu an hiçbir belediye bünyesinde 
çello orkestrası yok. Selçuk’ta bir 
ilki başardık” dedi. 
Selçuk Belediyesi Kültür ve Sanat 
Evi Eğitmeni Neyzen Murat Ge-
zer’in öğrencilerinin sahne per-
formansı ile 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
özel konseri sona erdi.
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başlayan açılış töreninde bir 
konuşma yapan Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı ilk 
kapalı katı atık transfer istasyonun-
da açılış konuşmasında ilk olarak 
içme suyu, tarım arazilerinin yol 
kaplamaları gibi devam eden bazı 
projeler için İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti. Başkan 
Bakıcı konuşmasında; “Gelişen tek-
nolojinin yatırımlara yansıtılması 
konusunda büyükşehir belediyesi-
nin bir uğraşı olduğunu görüyoruz. 

Katı atık transfer istasyonu bir 
medeniyet kenti olan Selçuk’a çok 
yakışacak” dedi. 
 Selçuk’un temiz bir çevreye kavuş-
ması açısından önemine değinen 
Başkan Bakıcı; “Bir defa güneş 
enerjisi ile çalışan bir sistem var, 
yağmur sularının kullanım suları 
olarak kullanılacak ve kokunun ol-
mayacağı bir sistem oluşturulmuş. 
Bu tesis için büyükşehir belediye 
başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Selçukumuz’a hayırlı olsun” diye-
rek konuşmasını sonlandırdı.

İlk kapalı sis-
tem transfer is-
tasyonu
 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu Başkan Bakıcı’nın ar-
dından yaptığı konuşmada; “Bu katı 
atık transfer istasyonumuzun özelliği 
İzmir’de ilk defa kapalı sistem olma 
özelliği taşıyor. Sayın Selçuk Beledi-
ye Başkanı’nın dediği gibi İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi kenti yönetirken; 
aklın ve bilimin önderliğinde, bilimin 
teknolojiyi projelerine uygulayarak 

yoluna devam ediyor. Bunu yapmaz-
sanız, çağa ayak uyduramazsanız, 
kentinizi de kalkındıramazsınız. 
Yaşanacak bir çevreyi sağlamadan, 
yaşam kalitesini yükseltmeniz müm-
kün değildir” dedi. 
Yapılan konuşmaların ardından ka-
tılımcılar Selçuk Katı Atık Transfer 
İstasyonu açılış törenine geçti. 

Benzerlerinden 
farklı
Selçuk Katı Atık Transfer İstas-
yonu 4,5 milyon TL yatırımla 
benzerlerinden farklı özelliklerde 

inşa etti. Selçuk İsabey Mahalle-
si’nde İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’ne ait 6930 m² arazide inşa 
edilen katı atık transfer binasında 
aynı anda 2 tıra aktarım yapıla-
bilecek ve günde ortalama 54 ton 
çöp transfer edilebilecek. Tesisin 
içerisinde 1 adet güvenlik binası, 
1 adet su boşaltma havuzu, 2 adet 
steril havuz, 1 adet kantar ve 11 
araç kapasiteli otopark bulunuyor. 
320 adet fotovoltaik güneş paneli 
ile 80 kwp enerji sağlanabiliyor. 
Çatı yağmur suları bir depoda 
toplanarak filtre edildikten sonra 
kullanım suyu olarak tesiste de-
ğerlendiriliyor.
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