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SELÇUK BÜLTEN
“Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. ”

Yıl 2018    Sayı 104

Selçuk Belediyesi bünyesinde 
faaliyet gösteren Sosyal Mar-
ket yardım elini uzatmak için 
vatandaşların desteğini bekli-
yor.  Kış mevsiminin gel-
mesiyle birlikte mevsim için 
uygun kıyafetlerin toplanma-
ya başladığı Sosyal Market 
rafl arıyla ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara el uzatıyor. Kul-
lanılabilir durumda olan her 
yaştan birey için giysi, ayak-

kabı, kullanılmayan mobilya 
ve ev eşyası bağışlarını kabul 
eden Sosyal Market özellikle 
eşyaların nakilleri konusun-
da da vatandaşlara yardımcı 
oluyor. Selçuk Belediyesi’nin 
vatandaşa uzanan yardım eli 
Sosyal Market vatandaşların 
desteğiyle bu kış da ihtiyaç 
sahibi vatandaşların yanında 
olacak. Bilgi ve İletişim İçin: 
892 69 25 / 397

Hayatları birbirinden yüzlerce yıl 
uzak ama felsefeleri yakın olan 
insanlık tarihinin doruk noktasın-
daki iki bilge isim olan Mevlana 
ve Goethe, Antik Şehrin Hazinesi 
Celsus Kütüphanesi’nde buluştu. 
Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İs-
mail Aka Kütüphanesi ve Sosyal 
Etkinlik Merkezi Sorumlusu 
Bahadır Varvar’ın koordinatörlü-
ğünde gerçekleşen proje Selçuk 

Belediyesi, Efes Arkeoloji Müzesi 
ve İzmir Alman Goethe Enstitüsü 
işbirliğiyle gerçekleşti. 
. Mevlana’nın eserleri ve Go-
ethe’nin Batı Divanı’ndan alın-
tıların yapıldığı dramatik şiir 
dinletisinde insanlığın iki büyük 
doruğunun aşkı, sevgiyi, erdemi, 
insanı insan yapan değerleri eşsiz 
eserlerinden alınan metinlerle 
anlatıldı.

Sosyal Market bu kış da 
yardım elini uzatacak 

Mevlana ve Goethe
Celsus’ta buluştu 

Belevi’de sosyal tesis açılıyor
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Selçuk’un en önemli festivallerinden 
biri olan Selçuk Efes Festivali bu yıl 
dopdoluydu. Festival içerisinde fes-
tivalin yer aldığı yer aldığı Eylül ayın-
da 1. Uluslararası Efes Opera ve Bale 
Festivali, Rock’n Burger Festivali, 8. 
Uluslararası Artemis Ephesia Jimnas-
tik Festivali gibi etkinliklerle Selçuk 
taşıdığı UNESCO marka değerinin 
hakkını vererek bir kültür ve sanat 
kenti olduğunu kanıtladı. 
Eylül Ayı Selçuk’ta dopdolu geçti. 
4- 9 Eylül tarihleri arasında düzen-
lenen 49. Selçuk Efes Festivali’nde 
müzik, eğlence, kültür, sanat ve spor 
iç içeydi. Selçuk’un kurtuluşunun 
96. Yıldönümü sebebiyle düzenlenen 
festival 1. Uluslararası Efes Opera ve 
Bale Festivali’nin başlangıç gösterisi-
ni olan Zorba Balesi’ne de ev sahipli-
ği yaptı.
49. Selçuk Efes Festivali’nin bitme-
sinin ardından 1. Uluslararası Efes 
Opera ve Bale Festivali on binleri 
Efes Antik Kenti’ne toplayan Gala 
Konseri, Tosca Operası ile devam 
etti. Selçuk’un kültür sanat hayatında 
yeni bir sayfa açan festival Carmina 
Burana Balesi ile son buldu. 
Eylül ayı içerisinde Selçuk’ta gerçek-
leşen önemli kültür sanat etkinlikle-

rinden biri de 6- 9 Eylül arasında Pa-
mucak Sahili’nde düzenlenen Rock’n 
Burger Festivaliydi. Festivalde Cem 
Adrian’dan Kurtalan Ekspres’e, Pen-
tagram’dan Can Bonomo’ya, Emre 
Aydın’dan Yüksek Sadakat’e pek çok 
sanatçı ve grup yer aldı. 

Selçuk “Sanata 
evet” dedi 
Ekim ayı geldiğinde ise Selçuk ilk 
tiyatro festivali ile tanıştı. Selçuk Be-
lediye Tiyatrosu ve Kıyı Ege Belediye 
ve Belediyeler Birliği’nin birlikte 
düzenlediği Selçuk Belediyesi ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan desteklenen Efes Tiyatro Festivali 
8 – 11 Ekim tarihleri arasında Selçuk-
lular’ı ünlü oyuncular ve birbirinden 
özel tiyatrolarla buluşturdu. Selçuk 
Belediye Tiyatrosu festivalin ilk 
gününde Celsus Kütüphanesi’nde 
Troyalı Kadınlar adlı oyunu sergiledi.  
Efes Tiyatro Festivali’nin ilk gününe 
not düşen en heyecan verici anların-
dan bir tanesi de Hasan Öztürk Onur 
Ödülleri’nin verildiği an oldu. Tamer 
Levent, Emin Olcay,  Abdullah Şahin, 

SELCUK KULTUR VE SANAT
KENTi OLDUGUNU KANITLADI
Selçuk Eylül ve Ekim aylarında kültür ve sanat kenti olduğunu kanıtladı. 49. Selçuk Efes Festivali’nin yanı sıra 
düzenlenen birbirinden renkli festival ve etkinliklerle Eylül ayı Selçuk’ta dolu dolu geçti. Selçuk, Ekim ayında da 
ilk tiyatro festivali ile tanıştı. Efes Tiyatro Festivali ile Selçuk kültür ve sanatla dolu tarihine altın bir sayfa ekledi. 

Belevi Mahallesi’nde YİKOB 
desteğiyle yapılan sosyal tesis 
açılıyor. İzmir Valiliği’ne 
bağlı olarak faaliyet gösteren 
Yatırım İzleme Koordinasyon 
Birimi (YİKOB) desteğiyle 
Belevi’de yapılan sosyal tesis 
kısa bir süre sonra açılacak. 
Belevi’de 1200 metrekarelik 

bir alan üzerinde yapılacak 
olan, yemek, düğün gibi 
etkinliklerde kullanılabilecek 
tesisin açılmasıyla atıl olan bir 
alan da değerlendirilmiş ola-
cak. Belevi’de hayata geçecek 
olan sosyal tesis projesi Selçuk 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlü-
ğü tarafından çizildi. 

Aliye Uzunatağan, Emin Olcay, Aziz 
Sarvan, Gülnihal Demir, Bekir Ak-
soy, Suat Ülhan, Yiğit Dören, Metin 
Güler’in de aralarında bulunduğu 
tiyatroya emek veren isimlere onur 
ödülü verildi. Festivalin ilk gününde 
bir konuşma yapan Selçuk’un sa-
natsever belediye başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı; “Bir Belediye Başkanı 
olarak sanatın ve sanatçının karşısın-

da saygıyla eğiliyorum” dedi.
Selçuk’un kent kimliğinin kültür 
ve sanat üzerine kurulu olduğunu 
belirten Selçuk Belediye Başkanı 
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; “ Eylül ayı 
Selçuk’ta festivallerle geçti. Festival 
içerisinde festival gerçekleşti desek 
yeridir. Eylül ayında 49. Selçuk Efes 
Festivali’ni düzenledik. Geçtiğimiz 
yıl düzenlenen opera ve bale günleri 

bu yıl 1. Ulusla-
rarası Efes Opera 
ve Bale Festivali 
olarak gerçekleş-
ti. Bu opera ve 
bale festivalinde 
İzmir buradaydı 
demek yanlış 
olmaz. On bir-
lerce sanatsever 
Efes Antik 
Kenti’nin 
büyüleyici 
atmosferinde 
dünyanın en 
büyük opera 

ve bale sanatçıları ta-
rafından muazzam eserlerin sergilen-
mesine şahit oldu. Dolayısıyla tüm bu 
etkinlikler Selçuk’a çok yakıştı. Tüm 
bunların yanı sıra Selçuk Belediye 
Tiyatromuz tarafından bu yıl 8 – 11 
Ekim tarihleri arasında düzenle-
nen festival gerçekten muazzamdı. 
Selçuk’un bir kültür ve sanat kenti 
olduğu gerçeğinin altını çizdi. Selçuk 
sanata evet dedi. Tüm bu festivaller 
kentimizin tanıtımına büyük katkı 
sundu.  Ben tüm bu festivallerin 
gerçekleşmesinde emeği geçen tüm 
kurum ve kuruluşlara, Selçuk Bele-
diyesi personeline ve en çok da gerek 
49. Selçuk Efes Festivali’ne gerekse 1. 
Uluslararası Efes Opera ve Bale Fes-
tivali’ne ve Efes Tiyatro Festivali’ne 
katılım gösteren değerli halkımıza ve 
tüm sanatseverlere teşekkür ediyo-
rum. Selçuk’un tarihinde, kültür ve 
sanat hayatında yepyeni bir sayfa 
açıldı” dedi.
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Mevlana ve Goethe Celsus’ta buluştu

Yüzme kursunu bitiren çocuklar sertifikalarını Başkan Bakıcı’dan aldı

Celsus Kütüphanesi tarihi bir geceye ev sahipliği yaptı. 49. Selçuk Efes Festivali’nin ikinci gününde Celsus Kütüphanesi’nde 
1. Kültürler Arası Edebiyat Gecesi “Mevlana ve Goethe İnsanlığın Dorukları”  etkinliği gerçekleşti. Katılımcıların 
Efes Antik Kenti’nin büyülü atmosferinde unutulmaz bir gece yaşadığı etkinlik hafızalarda uzun yıllar iz bırakacak. 

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı yüzme havuzunu bitiren çocuklara sertifikalarını verdi. 3 Temmuz’da Selçuk 
Belediye Havuzu’nda başlayan yüzme kursu sona erdi. Yüzmeyi öğrenen 80 çocuk sertifikalarını Başkan Bakıcı’dan aldı. 

Hayatları birbirinden yüzlerce yıl 
uzak ama felsefeleri yakın olan insan-
lık tarihinin doruk noktasındaki iki 
bilge isim olan Mevlana ve Goethe, 
Antik Şehrin Hazinesi Celsus Kütüp-
hanesi’nde buluştu. Selçuk Belediyesi 
Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve 
Sosyal Etkinlik Merkezi Sorumlusu 
Bahadır Varvar’ın koordinatörlüğünde 
gerçekleşen proje Selçuk Belediye-
si, Efes Arkeoloji Müzesi ve İzmir 
Alman Goethe Enstitüsü işbirliğiyle 
gerçekleşti. 

Yönetmenliğini Haluk Işık’ın yap-
tığı etkinlikte ilk olarak Efes Antik 
Kenti ve Celsus Kütüphanesi’nin 
tarihi geçmişinden bahsedildi. Biri 
doğudan diğeri batıdan yükselen, 
insanlığın her çağda ihtiyaç duydu-
ğu sevgi, kardeşlik, hoşgörü, ahlak 
gibi değerlerle hayatlarını kuşatan 
iki doruk Mevlana ve Goethe,  Cel-
sus Kütüphanesi’ni koruyan bilge-
lik, bilim, erdem ve zeka gibi dört 
ayrılmaz değerin tanıklıklarında 
ağırlandı. 

Bir hayal 
Efes’te gerçek 
oldu
Mevlana ve Goethe’nin dramatik bir 
şiir gösterisiyle buluştuğu etkinlik 
dans koreografisiyle de büyük beğeni 
topladı. Mevlana’nın eserleri ve Go-
ethe’nin Batı Divanı’ndan alıntıların 

yapıldığı dramatik şiir dinletisinde 
insanlığın iki büyük doruğunun aşkı, 
sevgiyi, erdemi, insanı insan yapan 
değerleri eşsiz eserlerinden alınan 
metinlerle anlatıldı. Klasik müzik, 
ney, dans gösterisi ve semazen de 
bu anlatıma eşlik etti. Mevlana’nın,  
“Ölümümüzden sonra mezarımızı 
yerde aramayınız. Bizim mezarımız 
ariflerin gönüllerindedir” ve Goet-
he’nin “Mezarlarındakilerin pişman 
olduğu şeyler için dünyadakiler 
birbirini yemektedir” sözleriyle sona 
eren gösteri katılımcılar tarafından 
ayakta alkışlandı. 
Etkinliğin sona ermesinin ardında 
gösterinin yazarı yönetmeni Haluk 
Işık, müzik ve dans koreografisini 
yapan Kenan Özdemir, İzmir Goethe 
Enstitüsü Müdürü Anna Weber, Prof. 
Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal 

Etkinlik Merkezi Sorumlusu Bahadır 
Varvar ve gösterinin hayata geçmesin-
de emeği olan kurum temsilcileri sah-
neye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Gecenin sonunda bir konuşma yapan 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı; “Bu geceyi organi-
ze eden herkese teşekkür ederim. 
Böylesine anlamlı bir gecede, böyle-
sine anlamlı bir etkinlik hafızalardan 
silinmeyecektir” dedi.  “Mevlana ve 
Goethe İnsanlığın Dorukları” gös-
terisinin mimarlarından olan İzmir 
Goethe Enstitüsü Müdürü Anna 
Weber; “Bir hayalin gerçekleşmesinde 
bize destek olan Belediye Başkanımız 
Sayın Bakıcı’ya teşekkür ederim. Bu 
gece bizim hayalimizdi” dedi.
Gecenin sonunda Başkan Bakıcı ve 
Anna Weber birbirlerine karşılıklı 
hediyeler takdim ettiler.

Çocukların yüzme öğrenmesinin hem kendileri 
için hem de çevreleri için büyük önem taşıdı-
ğını belirten Başkan Bakıcı;  “ Çocuklarımızın 
küçük yaşta yüzme öğrenmesinin çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızın yüzme 
bilmesi hem kendileri için, hem de çevreleri 
için güven verici bir şey.   Belediye havuzun-
da verdiğimiz hizmetin önemi burada yatıyor. 
Olaya bu çerçeveden baktığımız zaman olayın 
önemini daha iyi kavramış oluruz. Ben yüzme 
kursunu bitiren çocuklarımızı ve onları buraya 
göndererek duyarlılığı gösteren ailelerini tebrik 
ediyorum” dedi. 
Başkan Bakıcı yüzme kursuna katılan çocuklara 
sertifikalarını verdikten sonra onlarla birlikte 
pasta kesti. 
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Gökçealan Üzüm Festivali gerçekleşti 
Gökçealan Üzüm Festivali Selçuk’un Gökçealan Mahallesi’nde düzenlendi.  Selçuk’un Osmanca ve diğer üzüm çeşitleriyle ünlü mahallesi 
Gökçealan’da bu yıl ikinci kez düzenlenen festival bağbozumuyla başladı. Festivalde yarışmalar, eğlence ve lezzet bir aradaydı. 

Gökçealan Üzüm Festivali Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı ve protokol üyelerinin bir bah-
çeden üzüm keserek; sembolik olarak 
bağ bozumunu gerçekleştirmesiyle 
başladı. Protokol üyeleri tarafından 
dövülen keşkek vatandaşlara dağıtıl-
dı. Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı festival için kurulan 
ve üzüm başta olmak üzere yöresel 
ürünlerin satıldığı stantları tek tek 
gezerek; vatandaşlarla ilgilendi. 
Gökçealan’ın çocukları festivale özel 
kurulan şişme oyun parkında doyası-
ya eğlendi.
 Gökçealan Üzüm Festivali’ne Ege 
Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği 
Başkanı Hayrettin Uçak, CHP İzmir 
Milletvekili Kani Beko, Selçuk 
Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, 
Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Hayri Güller, Selçuk İlçe 
Tarım Müdürü Mustafa Acargil, oda 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşu 
üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muh-
tarlar ve vatandaşlar katıldı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından ilk açılış konuşması Gökçe-
alan Mahallesi Muhtarı Kaşif İz tara-
fından yapıldı. Kaşif İz konuşmasın-
da Osmanca üzümünün Gökçealan’a 
has bir üzüm olduğunu belirterek; 
“Osmanca her şeyiyle yöremize has 
bir üzüm. Bu üzümü tanıtmak adına 
düzenlenen festivalimizin hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. 

Bu toprakların 
hakkını
vermek için
çalışmalıyız
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı yaptığı konuşmada 
bu yıl ikinci kez düzenlenen Gök-
çealan Üzüm Festivali’nin birin-
cisinin üzerinde bir performansla 
düzenlendiğini ve bunun her sene 
katlanarak devam edeceğini be-
lirterek sözlerine başladı. Başkan 
Bakıcı; “Hedefimiz bu bereketli 
topraklarda yetişen ürünlerimizi 
en iyi şekilde tanıtmaktır. Bu top-
raklarda yetişen ürünler birinci 
sınıf nitelikli ürünlerdir. Bugün 
Selçuk’a baktığımızda mandalina, 
şeftali, nar, ayva, üzüm, incir, 
zeytin gibi ürünlerin hepsi dış pi-
yasaya ihraç edilmektedir. Biz bu 
topraklarda yetişen bütün ürün-
lerimizin değerini bulması için 
ilgili tüm kurum ve sivil toplum 
örgütleriyle birlikte çalışmaya 
devam ediyoruz” dedi. 
Konuşmasında Selçuk’un tarihi 
yapısının üzerinde yaşayanlara 
bir sorumluluk getirdiğini be-
lirten Başkan Bakıcı; “Bu top-

rakların hakkını verebilmek için 
hepimize düşen görev çok çalış-
maktır. Çalışırsak el ele verir-
sek başaramayacağımız bir şey 
yoktur” dedi. 

En iyi üzümler 
seçildi
Başkan Bakıcı’nın konuşması-
nın ardından En İyi Yerel Çeşit 
Osmanca Üzüm Yarışması, En İyi 
Diğer Çeşit Üzüm Yarışması ve 
En İyi Yaprak Sarma Yarışması 
düzenlendi. Yarışmada Selçuk 
Tarım İlçe Müdürü Mustafa Acar-
gil, Ziraat Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Şenol, Hasan Ali 
Albeyoğlu, Deppo Efes İşletme 
Müdürü Ömer Soysal, Selçuk 
Belediye Başkan Yardımcısı Öz-
kan Aracı, Selçuk Ticaret Odası 
Başkanı Koray Yolcu, Selçuk 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Baş-
kanı Hayri Güller, Memiş Çerçi 
ve daha birçok ismin aralarında 
bulunduğu jüri üyelerinin verdiği 
puanlar yarışmaların dereceye 
giren isimlerini belirledi. Gökçe-
alan Üzüm Festivali kapsamında 
düzenlenen yarışmaların kaza-
nanlarına ödülleri protokol üyele-
ri ve festivale katkı sunun isimler 
tarafından verildi.
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Yarışmada derece-
ye giren isimler

Yarışmaların ardından Selçuklular 
bir müzik ziyafeti yaşadı. Kültür 
ve Sanat Evi Müzisyenleri Neyzen 
Murat Gezer, Kamber Karameşe ve 
Duygu Aktaş söyledikleri türkü-
lerle Selçuklular’a keyifli dakikalar 
yaşattı. Festivalde Selçuk Efes 
Folklor Ekibi de bir gösteri sundu. 
Gökçealan Üzüm Festivali’nin 
finalinde sahneye Fatma Meşe 
çıktı. Genç Sanatçı birbirinden 
güzel türkülerini Gökçealanlılarla 
birlikte söyledi. Başkan Bakıcı 
genç sanatçıyı tebrik ederek; çiçek 
ve Artemis Heykeli hediye etti.

1- Mehmet Üretmen
2- Emre Harmancıoğlu
3- Seyfi Kaya

1- Mehmet Ovalıoğlu
2- Mehmet Bozdağan
3- İlker Özgüler

1- Belda Ergen
2- Fatma Zengin
3- Gonca Özgülen

Diğer Çeşit Üzüm Yarışması

Osmanca Üzüm Yarışması

En İyi Yaprak Sarması
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49. Selçuk Efes Festivali muhteşem geçti
Selçuk Efes Festivali bu yıl da dopdolu geçti. 4 – 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 49. Selçuk Efes Festiva-
li kültürel, sanatsal etkinliklerin yanı sıra spor etkinliklerine de ev sahipliği yaptı. Selçuk’un kurtuluşu sebebiy-
le düzenlenen ve köklü bir geçmişe sahip olan festival bu yıl farklı festival ve organizasyonlara da ev sahipliği yaptı. 
49. Selçuk Efes Festivali 4 Eylül’de 
festival korteji ile başladı. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşli-
ğinde başlayan kortej Pazar yerinde 
son buldu. Selçuklular festivalin ilk 
gününde zeybekten valse, Karade-
niz oyunlarından roman danslarına 
kadar Türkiye’nin ve dünyanın farklı 
renklerini yansıtan folklor ve dans 
gösterilerini izlediler. 

18 Yıllık
hasret bitti 
49. Selçuk Efes Festivali 18 yıllık 
hasreti sona erdirdi. Selçuklu Sanatçı 
Harun Gürbüz, festivalin ilk günün-
de Selçuklularla sahnede buluştu.  
Müzik eğitimi alan, bu alanda aka-
demik kariyer yapan aynı zamanda 
2003 yılında TRT’nin açmış olduğu 
ses yarışmasında Türk Sanat Müziği 
dalında birincilik olmak üzere müzi-
kal anlamda pek çok başarıya imza 
atan Harun Gürbüz birbirinden güzel 
şarkılarını Selçuklularla birlikte 
söyledi. 

Hemşehrileriyle 
birlikte söyledi
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar 
sahnede hemşehrilerini coşturan 
Harun Gürbüz’ün konserinin sona 
ermesinin ardından sahneye çıkarak 
genç sanatçıyı tebrik eden Başkan 
Bakıcı; “ Kendisinin Selçuk’ta sah-
neye çıkmasını çok istiyordum. Çok 
güçlü bir ses. Sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi. Başkan Bakıcı 
Harun Gürbüz’e çiçek ve Artemis 
Heykeli  vererek tüm Selçuklular 

adına teşekkür etti. Gürbüz ise daha 
sık Selçuklu hemşerileriyle buluşmak 
istediğini söyleyerek;  Başkan Bakı-
cı’ya teşekkür etti. 
Eğlencenin yanı sıra herkese hitap 
eden kültürel etkinlikleriyle de dik-
kat çeken  festivalin ikinci gününde 
Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve 
Sosyal Etkinlik Merkezi’nde 7- 12 
yaş arası çocuklar için bir felsefe 
atölyesi düzenlendi. Özgür Dayaç 
eğitmenliğinde gerçekleşen Felsefe 
Atölyesi’nde çocuklar hayata ilişkin 
farklı konularla ilgili fikirlerini söz, 

yazı ve resim gibi farklı tekniklerle 
anlattılar. 49. Selçuk Efes Festiva-
li’nde felsefe atölyesinin yanı sıra 
çocuklar için Pazar yerinde açılan 
şişme oyun parkı sürprizi de yer 
aldı. Çocuklar Pazar yerinde kurulan 
şişme oyun parkında gönüllerince 
eğlendiler. 

Dünden bugüne 
Selçuk Efes
Festivali
49. Selçuk Efes Festivali’nin ikinci 
günü anlamlı bir sergiyle devam etti. 

Selçuk’ta uzun 
yıllar turizm-
cilik yapan ve 
Selçuk Efes Fes-
tivali düzenleme 
komitesinde 
bulunan Cen-
giz Baykal’ın 
geçmiş Selçuk 
Efes Festival-
leri’nde çektiği 
karelerden 
oluşan “Dünden 
Bugüne Selçuk 
Efes Festivalleri 
Sergisi’nin açılı-
şı Pazar Yeri’nde 
gerçekleşti. Ser-
ginin açılış kur-
delesini Cengiz 
Baykal’ın Eşi 
Şengül Baykal 

ile birlikte kesen Başkan Bakıcı; “Şu 
anda aslında bir anma töreni yapı-
yoruz. Cengiz Baykal’ın Selçuk için 
büyük emek veren, Selçuk Efes Fes-
tivali’nin bugünlere gelmesine vesile 
olan, festivalin başlangıç komitesinde 
yer alan Cengiz Baykal’ı rahmet ile 
anıyoruz. Kendisi çok değerli bir bü-
yüğümüzdü. Selçuk Efes Festivali’ni 
en iyi işleyen fotoğraflar bu sergide 
yer alıyor. Gerçekten de duygu yüklü 
bir açılış bu. Aramızda bulunan 
Cengiz Baykal’ın eşi Şengül Baykal’a 
da saygılarımı ve teşekkürlerimi su-

nuyorum. Bu serginin de yıllara sari 
olarak devam etmesi arzusu içerisin-
deyiz. Katılımlarınız için hepinize 
teşekkür ediyorum” dedi. 
Başkan Bakıcı daha sonra Pazar 
Yeri’nde Selçuk Efes Profesyonel 
Aşçılar ve Gastronomi Derneği İşbir-
liğiyle kurulan stantta Selçuklular’a 
Ege lezzetlerinden kuzu etli enginar 
yemeğini kendi elleriyle ikram etti. 

Lezzet ve
müzik, eğlence 
bu festivalde 
bir aradaydı 
49. Selçuk Efes Festivalinin üçüncü 
gününde Müzikli Masal Dinletisi, 
Ege Mutfağı Yöresel Yemek Yarış-
ması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Pop Orkestrası Konseri Selçuklularla 
buluştu. Festivalin üçüncü gününde 
Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve 

Sosyal Etkinlik Merkezi’nde “Çocuk 
ve Masal”  adlı Müzikli Masal Dinle-
tisi gerçekleşti. Yazar Uğur Sümer’in 
“Çoban ile Su Perisi” adlı kitabı  De-
met Altay’ın anlatımı, Anıl Aydın’ın 
müzikleriyle dinletide hayat buldu. 
“Çocuk ve Masal” dinletisi Selçuklu 
çocuklar için keyifli ve kendilerini 
ifade ettiği bir deneyim oldu. 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı da çocukların müzikli 
masal dinletisi etkinliğini ziyaret 
ederek; “Amacımız çocuklarımızın 
iyi birey, iyi vatandaş, iyi bir meslek 
sahibi olarak yetiştirmeleridir.  Bu 
masalları okumanın çocuklarımızın 
yetişmesinde büyük öneme sahip 
olduğunu düşünüyorum. Okuyan 
insan hayatta başarılı olur. Okuyan 
bir çocuk kendisine, ailesine, arka-
daşlarına, ülkesine katkı sunan bir 
birey olur. Bu yüzden bu etkinlikleri 
gönülden destekliyoruz” dedi. Baş-
kan Bakıcı etkinliğin sonunda Yazar 
Uğur Sümer’in “Çoban ile Su Perisi” 
kitabını çocuklara dağıttı. 

En lezzeti
yarışma 
49. Selçuk Efes Festivali’nin üçüncü 
gününde Ege Mutfağı Yöresel Yemek 
Yarışması düzenlendi. Selçuk Efes 
Profesyonel Aşçılar ve Gastronomi 
Derneği işbirliğiyle düzenlenen ya-
rışmada genç aşçı Sema Çokyaman 
fındıklı irmik ile üçüncü, Ayşe Ur-
gancı kuru fasulye ile ikinci, Hatice 
Mercan zeytinyağlı sarma ile birinci 
oldu. Dereceye girenlere ödülleri 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı tarafından verildi.

En güzel pop 
şarkılarını
seslendiler
Ege’nin zengin mutfak kültürünü 
yaşamasına katkı sunan yarışmanın 

ardından İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi Pop Orkestrası Festivalin üçüncü 
gününe renk kattı. Türk Pop Müzi-

ği’nin seçkin eserlerinin seslen-
dirildiği konserde Selçuklular 
keyif li anlar yaşadı. Konserin 
sonunda sahneye çıkan Sel-
çuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Pop Orkestrası üye-
lerine teşekkür ederek; onlara 
çiçek verdi.

Ceren Akın
Selçukluları
coşturdu
49. Selçuk Efes Festivali’nde 
Selçuk’un yerel değerleri de 
Selçuklularla buluştu. Festivalin 
dördüncü gününde Selçuklular 
İzmirli genç yıldız Ceren Akın’ın 
söylediği şarkılarla gecenin geç 
saatlerine kadar eğlendi. 
Geçtiğimiz yıl çıkardığı “Sev-
giliye” adlı parçasıyla büyük 
beğeni toplayan, Türkiye’nin en 
sevilen eğlence programlarından 
biri olan Beyaz Show’da Orkestra 
Solisti olan genç yetenek seslen-
dirdiği şarkılarla hem eğlendir, 
hem de eğlendirdi.
Pazar Yeri’nde düzenlenen 
konserde Ceren Akın şarkılarını 
Selçuklularla beraber seslendirdi. 
Çocukluğu boyunca yaz aylarını 
geçirdiği Selçuk’ta sahne almak-
tan büyük mutluluk duyduğunu 
belirten Ceren Akın Türk Pop 
Müziği’nin hit olmuş parçalarının 
yanı sıra zamana meydan okuyan 
eserleri de seslendirdi. Konseri 
devam ederken  dinleyicileri sah-
nenin hemen önüne davet eden 
genç sanatçı; “Selçuk benim için 
çok özel bir yer. Sizlerin ener-
jisini daha yakından hissetmek 
ve sizlerle şarkı söylemek benim 
için büyük bir keyif ” dedi.
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49. Selçuk Efes Festivali’nde adeta 
festival içerisinde festival düzenlendi. 
Kültür, sanat ve sporu UNESCO Ken-
ti Selçuk’ta birleştiren festivalin beşin-
ci günü, Pazar yerinde düzenlenen 8. 
Uluslararası Artemis Ephesia Cimnas-
tik Festivali ile başladı. Zuhal Fitness 
Club’ın öncülüğünde düzenlenen fes-
tival için farklı il ve spor kulüplerden 
gelen yaklaşık 300 sporcu birbirinde 
başarılı performanslar sergiledi. Gös-
teride Zuhal Fitness Club’ın sahneledi-
ği “Kurtuluştan Kurulaşa” adlı gösteri 
büyük beğeni topladı. 8. Uluslararası 
Artemis Ephesia Cimnastik Festivali 

öncesi Ayşe Begüm Onbaşı, Ferhat 
Arıcan ve İbrahim Çolak gibi ülke-
mizi yurt dışında temsil eden başarılı 
sporcuların Cafe Carpouza’da düzen-
lenen imza gününe özellikle çocuklar 
yoğun ilgi gösterdi. 

Kurtuluş
coşkusu Pamela 
ve Ümit Besen 
ile muhteşemdi
Selçuk’un Kurtuluşu’nun 96. Yılı 
Ümit Besen ve Pamela Konseri ile 
kutlandı. 8 Eylül coşkusunu müzik 
ziyafetinin yanı sıra havai fişek ve 
marşlarla yaşayan Selçuklular unu-

tulmaz bir gece geçirdi. 
Selçuk’un düşman işgalinden kur-
tuluşunun 96. Yılı muhteşem bir 
konserde kutlandı. Arabesk Fantezi 
Müziğin Usta Yorumcusu, gönüller-
de şarkılarıyla olduğu kadar beye-

fendiliğiyle de taht kuran Ümit Be-
sen ile Türk Rock Müziği’ne kendi 
tarzıyla farklı bir soluk getiren 
Pamela şarkılarıyla Selçuklular’a 
muhteşem bir gece yaşattı. Ümit 
Besen’in “Tahta Masa” , “Okul 
Yolu”, “Islak Mendil”, “Nikah 
Masası” gibi hafızalarda yer edinen 
şarkılarıyla geçmişe yolculuk yapan 
Selçuklular, son dönemde arabesk 
şarkılara yaptığı coverlarla dikkat 
çeken Pamela’nın şarkılarıyla da 
coştu. Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı Ümit Besen’in 
daveti üzerine sahneye çıkarak eşi 
Ayşen Bakıcı ile dans etti.
Selçuk’un düşman işgalinden kur-
tuluşunun 96. Yılı sebebiyle düzen-
lenen 49. Selçuk Efes Festivali’nin 
beşinci gününde kurtuluş coşkusu 
Selçuk’u sardı. Festivalin beşinci 
gününde Selçuk’a çevre il ve ilçe-
lerden de çok sayıda kişi akın etti.

Muhteşem
festival
Kurtalan
Ekspres ile 
sona erdi
49. Selçuk Efes Festivali sona erdi. 
Eğlencenin yanı sıra kültür, sanat, 
mutfak kültürü ve sporu Selçuklu-
larla buluşturan festivalin son gü-
nünde Anadolu Rock Müzik’inin 

efsane grubu “Kurtalan Ekspres” 
Selçuklularla buluştu. Türkiye’nin 
en köklü gruplarından olan Kurta-
lan Ekspres “Dönence” ile başla-
yan konserinde Barış Manço, Cem 
Karaca gibi unutulmaz sanatçıların 
şarkılarını seslendirdi.
4- 9 Eylül arasında düzenlenen 49. 
Selçuk Efes Festivali kültür, sanat, 
spor, eğlence ve müziği Selçuk-

lularla buluşturdu. Altı gün süren 
festival süresince konserler, yemek 
tadımları, çocuklar için eğlenceler, 
atölyeler, el emeği yöresel ürünler 
ve spor gösterileri Selçuklularla 
buluştu. Festivalin çevre il ve il-
çelerden de çok sayıda katılımcısı 
oldu.

Dönence ile 
başlangıç 
49. Selçuk Efes Festivali’nin son gü-
nünde Kurtalan Ekspres sahne aldı. 
Kuruluşu 1972 yılına kadar uzanan 
grup bugüne kadar Barış, Manço ve 
Cem Karaca başta olmak üzere bir-

birinden önemli isimlerle sahne altı. 
Ahmet Güvenç’in solistliğini yaptığı 
grup Barış Manço’nun “Dönence” 
şarkısıyla konserine başladı. Konser-
de Tamirci Çırağı, Ceviz Ağacı, Islak 
Islak, Gülhane Parkı, Namus Belası 
gibi sevilen şarkıları seslendiren 
Kurtalan Ekspres konserin finalini 
Gülpembe ile yaptı. 
Geçmişten günümüze farklı kuşak-
ların her daim beğeni ile dinlediği 
grubun performansı Selçuklular’dan 
büyük alkış aldı. Konserin bitiminde 
sahneye çıkarak grup üyelerini tebrik 
eden Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı; “Dün Selçuk’un 
kurtuluşunu kutladık; bugün de Kur-
talan Ekspres ile İzmir’in kurtuluşu-
nu kutluyoruz. Gururlu ve mutluyuz. 
Biz Türkiye’nin neresinde yaşarsak 
yaşayalım Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün izinde yürüyen insanla-
rız. Bu dün böyleydi, bugün böyle, 
yarın da böyle olacak. 49. Selçuk 
Efes Festivali’nin gerçekleşmesinde 
emeği geçen herkese ve festivalimizi 
renklendiren tüm sanatçılarımıza, 
sporcularımıza, zanaatkarlarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi. 
Efsane grubun solisti Ahmet Gü-
venç de İzmir’in kurtuluş gününde 
İzmir’de olmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu belirtti. 
Selçuklular 49. Selçuk Efes Festiva-
li’nin finalini Kurtalan Ekspres ile 
10. Yıl Marşı’nı söyleyerek yaptı.
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Selçuk Uluslararası Efes Opera ve 
Bale Festivali’ne ev sahipliği yaptı
Selçuk kültür ve sanatla dolu bir Eylül ayını geride bıraktı. Bu ay içerisinde Efes Antik Kenti 1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’ne 
ev sahipliği yapıldı. 7–18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen festival kapsamında on birlerce sanatsever antik tiyatroyu doldurdu.

Devlet Opera ve Balesi’nin 2018 yılında düzen-
lediği dört büyük festivalden biri olan 1. Ulus-
lararası Efes Opera ve Bale Festivali 7 Eylül’de 
Zorba adlı bale gösterisiyle başladı. Gösteri ön-
cesinde bir konuşma yapan İzmir Devlet Opera 
ve Balesi Müdür Vekili Aytül Büyüksaraç uzun 
yıllardır hayal edilen bir festivalin gerçekleş-
mesinden duyduğu mutluluğu belirterek; “Bu 
festival uzun yıllardır aklımızdaydı, gönlü-
müzdeydi ve nihayet gerçekleşiyor. Geçen yıl 
opera ve bale günleri olarak başlamıştı. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Devlet Opera 
ve Balesi Müdürlüğü’nün kararıyla bu yıl bir 
festival olarak düzenlenmesine karar verildi. 
İnancım o ki; bu festival uzun yıllar sürecektir.  
Bu festivalin düzenlenmesinde pek çok kişi ve 
kurumun emeği geçti. Bu organizasyonun ger-
çekleşmesinde yanımızda olan güçlükleri bizle 
paylaşan isimlerden biri olan Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’ya teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Mikis Theodorakis’in müziği, Lorca Massi-
ne’nin metni ve koreografisi ile hayat bulan 
Zorba’da küçük bir Yunan kasabasına gelen 
Amerikalı bir adamın yaşadığı aşk ve dostluk 
hikayesi ele alındı. 

Gala Konseri
büyük beğeni
topladı
Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 11 
Eylül günü düzenlenen Gala Konseri ile devam 
etti. Efes Antik Kenti’nin muhteşem atmosfe-
rinde düzenlenen konserde Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın yanı 
sıra İspanyol Soprano Carmen Solis, Rus Mez-
zosoprano Yulia Mazurova ve Türk Bas-bariton 
Burak Bilgili, opera tarihinin en çok bilinen 
eserlerini seslendirdi. Konseri İtalyan şef Al-
berto Veronesi yönetti.  İzmir Devlet Opera ve 
Balesi Orkestrası eşliğinde sunulan konserde; 
Puccini, Verdi, Rossini, Bizet, Saint-Saens ve 
Ahmed Adnan Saygun’un çeşitli eserlerinden 

aryalar ve düetler dinleyicilerle buluştu. Kon-
serin sonunda seslendirilen İzmir’in Kavakları 
Türküsü büyük beğeni topladı. 

Antik kentte
bir başyapıt
1.Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’nin 
üçüncü gösterisi ise dünya opera dağarının en 
önemli başyapıtlarından biti olarak kabul edi-
len Tosca Operası ile devam etti. İlk kez 1900 
yılında İtalya’da sahnelenen Tosca Operası 
ülkemizde 1941 yılından beri sahneleniyor. 
Tosca’nın Efes Antik Kenti’nde sahnelemesinde 
orkestrayı konuk İtalyan şef Alberto Veronesi 
yönetti. Haldun Özörten’in rejisi ile sahnelenen 
eserin sahne tasarımcılığını Nihat Kahraman, 

kostüm tasarımcılığını Nursun Ünlü üstlendi-
ler. Koroyu şef Anıl Aydın hazırladı. Eserin 
ışık tasarımları ise Müfit Özbek’e ait. Tosca’da 
solo rolleri; konuk İspanyol soprano Carmen 
Solis, konuk İspanyol tenor Enrique Ferrer ve 
Türk solistler Cengiz Sayın, Alparslan Mater, 
Nejad Beğde, Murat Direk, Cihan Özmen, 
Barış Yener ve Şeniz Çimen üstlendi.

Kapanış “Carmina 
Burana” ile
muhteşem oldu
1.Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 
Carmina Burana Balesi ile sona erdi. Festivalin 
son gününde Efes Antik Kenti tarihi günle-
rinden birini yaşadı. On binlerce sanatseverin 
akın ettiği gösteri dakikalarca ayakta alkışlan-
dı. 
Kültür ve sanat kenti Selçuk 1. Uluslararası 
Efes Opera ve Bale Festivali’nin kapanış etkin-
liği  olan Carmina Burana Balesi ile tarihi bir 
gün yaşadı. Alman Besteci Carl Orff’a ait olan 
Carmina Burana’nın ilk bölümünde doğa ve 
aşk, ikinci bölümünde içki ve eğlence, üçüncü 
bölümünde de yine sevgi teması işleniyor. Ko-
reograf Robert North, eseri tasarlarken; orijinal 
metni esas alarak insan yaşamını işlenmiştir. 
Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Efes 
Opera ve Bale Festivali’nin son gösterisi olan 
Carmina Burana Balesi’ni izlemek isteyen 

binlere sanatsever gösteriden saatler önce Efes 
Antik Kenti’ne akın etti. 
Ayakta alkışlanan gösteri sonrasında bir açık-
lama yapan Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı Uluslararası Efes Opera ve Bale 
Festivali’nin Selçuk’un kültür ve sanat hayatına 
yeni ve büyük bir soluk getirdiğini belirterek ; 
“Selçuk’un vizyonunun kültür ve sanat üzerine 
kurulu olduğunu her zaman söylüyoruz. Bu 
festival de bunu kanıtlar nitelikte oldu. Ger-
çekten sanat Selçuk’a çok yakışıyor. Böylesine 
önemli bir festivalin Efes Antik Kenti’nde 
gerçekleşmesine vesile olan başta Kültür ve Tu-
rizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, 
Devlet Opera ve Bale Müdürümüz Sayın Murat 
Karahan’a İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdür 
Vekilimiz Sayın Aytül Büyüksaraç’a,  İzmir 
Devlet Opera ve Balesi Rejisörü Haldun Özör-
ten’e, sahneye konulan bu eserlere katkı sunan 
tüm sanatçılarımıza tüm Selçuk adına teşek-
kür ediyorum” dedi. Başkan Bakıcı ilerleyen 
günlerde bu tür sanat etkinliklerinin Selçuk’ta 
daha sık gerçekleşeceğini de müjdeledi. 

Efes’te festival
doğru bir karar
İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aytül 
Büyüksaraç ise Efes Antik Kenti’nde 1. Ulusla-
rarası Opera ve Bale Festivali’nin düzenlenme-
sinin çok isabetli bir karar olduğunu belirterek;  
“ Festivalimizin ilk yılı olmasına rağmen çok 
güzel geçti. Festivalimiz 7 Eylül’de Ankara Dev-
let Opera ve Balesi’nin Zorba Balesi ile başladı. 
11 Eylül’de Sayın Genel Müdürümüz Murat 
Karahan da uluslararası solistlerle birlikte sahne 
aldı. 14 Eylül’de Tosca Operası’nı izledik. Ulusal 
ve uluslararası bazda dünyanın en önemli sahne-
lerinde dans eden bale sanatçıları, opera sanat-
çıları ve orkestra şefleri ve solistler bu festivalde 
yer aldılar. Bu akşam da İzmir Devlet Opera ve 
Balesi Sanatçılarından Carmina Burana Bale-
si’ni izledik. Burada gördüğümüz ilgiden dolayı 
olağanüstü mutlu ve gururluyuz. Böyle bir fes-
tivali Efes’te düzenlemekle ne kadar doğru bir 
karar verdiğimizi bir kez daha anladık” dedi.

Başkan Bakıcı’ya 
teşekkür
Festivalin özellikle kapanış etkinliği olan Car-
mina Burana Balesi’nin önümüzdeki senelerde 
daha büyük festivaller düzenleme konusunda 
kendilerini cesaretlendirdiğini söyleyen Bü-
yüksaraç; “Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın 
Mehmet Nuri Ersoy’a, Devlet Opera ve Bale 
Müdürümüz Sayın Murat Karahan’a, festivalin 
gerçekleşmesinde büyük emeği olan Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’ya, 
İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçan-
ta’ya, Efes Müzesi Müdürümüz Cengiz Topal’a 
ve sponsorlarımıza ama en çok da seyircimize 
teşekkür ediyorum. Kapanış gerçekten muhte-
şem oldu. İnşallah önümüzdeki seneler de çok 
daha büyük festivaller yaparız.” dedi.
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Belediye’den şehir içi hamlesi 

Selçuk Belediyesi 
kurumlararası işbirliğiyle 
sorun çözmeye devam ediyor

Belevi’de sosyal tesis açılıyor
Belevi Mahallesi’nde YİKOB desteğiyle yapılan sosyal tesis açılıyor. İzmir Valiliği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Ya-
tırım İzleme Koordinasyon Birimi (YİKOB) desteğiyle Belevi’de yapılan sosyal tesis kısa bir süre sonra açılacak. 

YİKOB ile işbirliği Selçuk’a kazandırmaya devam ediyor. Selçuk’un mahallelerinde yapılan yol çalışmalarının ardından İz-
mir Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi (YİKOB)  eliyle Selçuk kent merkezinde yol çalışmaları yapılıyor

İZSU Çalışmaları sonrasında yol tamirleri Selçuk Belediyesi’nin 
desteğiyle devam ediyor. İZBETON Selçuk Belediyesi işbirliğiy-
le 2006 sokaktan başlayarak yol tamirlerine devam ediyor. Bu-
nun yanı sıra, acil durumlarda vatandaşların sorun yaşamama-
sı için Selçuk Belediyesi yol tamir çalışmalarını gerçekleştiriyor. 
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Belevi’de 1200 metrekarelik bir 
alan üzerinde yapılacak olan, 
yemek, düğün gibi etkinliklerde 
kullanılabilecek tesisin açılmasıyla 
atıl olan bir alan da değerlendiril-

miş olacak. Belevi’de hayata geçe-
cek olan sosyal tesis projesi Selçuk 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından çizildi. 
Belevi’de açılacak sosyal tesisin 

belde halkı için önemli bir yapı ol-
duğuna dikkat çeken Selçuk Beledi-
ye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; 
“Belevi’de YİKOB desteğiyle atıl 
olan bir alanı değerlendirilmiş oldu.  

Bu alan bir sosyal tesis özelliğine 
sahip olmakla beraber halkımızın 
toplantı, yemek, düğün, nişan gibi 
etkinliklerini gerçekleştirmesi 
açısından da bir fırsat sunacak. 

Belevi Sosyal Tesis’in hem mahal-
lemiz, hem de Selçuk için önemli 
bir kazanım olduğunu düşünüyo-
rum. Tüm halkımıza hayırlı, uğurlu 
olsun” dedi.

YİKOB’un şehir içi hamlesi kapsa-
mında Kobuleti Caddesi demiryolu 
kenarında otopark alanları oluş-
turuldu. 4120 Sokak, 4121 Sokak, 
4123 Sokak, 5115 Sokak, 3037 

Sokakta yol yapım çalışmaları 
tamamlandı. Tamamlanan çalışma-
lara Selçuk Belediyesi iş makina-
sı, yolların kazı, dolgu işlemleri,  
bordür alımı ve taş işçiliği Selçuk 

Belediyesi tarafından yapılıyor. 
YİKOB’un şehir içi hamlesi kap-
samında Abuhayat Mevkii’nde de 
arazi yolu yapıldı. 
Önümüzdeki günlerde 4058 Sokak, 

4056 Sokakta kilit parke döşeme-
leri ve vatandaşların yoğun talebi 
olan Abuhayat Mevkii’nde arazi 
yolları yapılacak. Selçuk kent 
merkezindeki işlerin sona ermesi-

nin ardından YİKOB ile işbirliği 
çerçevesinde Çamlık, Gökçealan, 
Belevi ve Havutçulu Mahallelerin-
de parke ve taş döşemeleri eksik-
likleri tamamlanacak.

Selçuk Belediyesi geçtiğimiz 
Ramazan Bayramı öncesinde 
vatandaşların mağdur olmaması 
adına İZSU çalışmaları sonrasında 
gerekli yol tamir çalışmalarının 
hızlı bir şekilde yapılması adına 
sürece dahil olmuştu. 4020 sokak, 
Kubilay Caddesi gibi kentin ana ar-
terlerinde yol tamirleri yapılmıştı. 
Selçuk Belediyesi,  kendi imkan-
larıyla yaptığı çalışmalar devam 
ederken; İZBETON ekiplerine de 
yardımcı oluyor. İZSU çalışmaları 
sonrasında oluşan  olumsuzlukların 
vatandaşı mağdur etmemesi adına 

ilk günden beri kurumlarla ya da 
kişilerle karşı karşıya gelmeden 
uzlaşı kültürü içerisinde bir tutum 
sergilediklerini belirten Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı; “ Kentimizin alt yapısında 
büyük bir değişim süreci yaşanı-
yor. Bu değişim beraberinde bazı 
sıkıntıları da getirdi. Vatandaşımı-
zın birçok yönden mağduriyet ya-
şadığını biliyoruz. Bu mağduriyet-
lerin giderilmesi adına ilk günden 
itibaren elimizden geleni yaptık. 
Tabi her zaman her yere tamamıyla 
yetişebildiğimizi söyleyemem. Bu 

durumlarda da gerekli yazıları AY-
KOME’ye yazdık. Şehrin bazı ana 
arterlerinde çalışmaları biz yaptık. 
Şimdi de İZBETON ekiplerine 
uygun çalışma zemini hazırlamak 
ve iş makinası takviyesinde bulun-
mak suretiyle de destek oluyoruz. 
Bundan sonra çalışmaların daha 
hızlı bir şekilde ilerleyebileceğini 
söyleyebilirim. Tüm bu sürecin 
en başından itibaren olduğu gibi 
bundan sonra da kurumlar arası 
işbirliği ve uzlaşı kültürünü elden 
bırakmadan çalışmaya devam ede-
ceğiz” dedi.
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Selçuk’un ilk tiyatro festivali düzenlendi
Selçuk’un ilk tiyatro festivali olan Efes Tiyatro Festivali 8 – 11 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. Festivalde 
birbirinden değerli oyuncu ve yönetmenlerin söyleşileri, atölyeler ve tiyatro ekiplerinin sahnelediği oyunlar yer aldı. 

Celsus Kütüphanesi’nde sahnelenen 
Troyalı Kadınlar adlı oyun ile perdele-
rini açan festivalde dört gün boyunca 
birbirinden renkli etkinlikler sanatse-
verlerle buluştu. 
 Selçuk Belediyesi ve Selçuk Belediye 
Tiyatrosu’nun birlikte düzenlediği; 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kıyı 
Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği’nin des-
teklediği Efes Tiyatro Festivali’nin ilk 
günü  tiyatroya emek veren ve ekran-
lardan tanınan isimler Selçuk’taydı.  
Efes Tiyatro Festivali İstasyon Mey-
danı’nda düzenlenen açılış töreniyle 
başladı. Selçuk Kaymakamı Ekrem 
İnci, Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı, Selçuk Beledi-
ye Tiyatrosu Genel Yönetmeni Erol 
Namdar, tiyatro oyuncuları ve bir-
birinden renkli sanatçılardan oluşan 
kortej Selçuk sokaklarında renkli 
görüntüler oluşturdu.  

Selçuk “Sanata 
Evet” dedi
Efes Tiyatro Festivali’nin ilk gününde 
Efes Antik Kenti içerisinde yer alan 
Celsus Kütüphanesi’nde bir program 
düzenlendi. Program Selçuk Belediye-
si Kültür ve Sanat Evi  Müzisyenlerin-
den Selçuk Murat Gezer ile Kamber 
Karameşe’nin müzik dinletisi ile 
başladı. Efes Tiyatro Festivali’nin ilk 
gününe not düşen en heyecan verici 
anlarından bir tanesi de Hasan Öztürk 
Onur Ödülleri’nin verildiği an oldu. 
Tamer Levent, Emin Olcay,  Abdul-
lah Şahin, Aliye Uzunatağan, Emin 
Olcay, Aziz Sarvan, Gülnihal De-
mir, Bekir Aksoy, Suat Ülhan, Yiğit 
Dören, Metin Güler’in de aralarında 
bulunduğu tiyatroya emek veren isim-
lere onur ödülü verildi. Programda 
konuşma yapan isimlerden biri olan 
Oyuncu Tamer Levent ben burada yer 
alan herkesi “Sanata Evet” demeye 
davet ediyorum. Selçuklu sanat sever-
ler Tamer Levent’in çağrısına cevap 
vererek hep beraber “Sanata Evet” 
dedi. 

Tarih bizi en
iyi şekilde
değerlendirecek
Celsus Kütüphanesi’nde Troyalı Ka-
dınlar oyunu öncesinde bir konuşma 
yapan Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı Selçuk’un kültür 
ve sanat kenti olma yolundaki mis-
yonuna her geçen gün yeni değerler 
eklendiğini belirterek; “Böylesine de-
ğerli bir organizasyonu gerçekleştiren 
çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür 
ediyorum. Sanıyorum tarih bizi iyi bir 
şekilde değerlendirecektir. Bunun ne-
deninin bu topraklarda tarih boyunca 
var olan kültür sanat etkinliklerinin 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Selçuk’a 
yakışan bilimdir, kültürdür, eğitimdir, 
sanattır.  Bize yakışan her şeyimizi 
ortaya koyarak bu güzel etkinliklere 
vesile olmaktadır. Selçuk’un tarihinin 
derinliklerinde bilimi, kültürü, sanatı 
yaşamış bir kenttir.   Ben aramızda 
bulunan çok değerli sanatçılarımıza 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

İyi ki
tiyatro var
Efes Tiyatro Festivali kapsamında 
Celsus Kütüphanesi’nde düzenlenen 

ödül töreninde yaptığı konuşmasına 
“İyi ki tiyatro var” diyerek  başlayan 
Selçuk Belediye Tiyatrosu Genel Yö-
netmeni Erol Namdar “ Bu yıl ilk kez 
düzenlediğimiz Efes Tiyatro Festiva-
li’ne her türlü desteği veren Belediye 
başkanımıza, belediyemiz kültür ve 
sosyal işler müdürlüğü çalışanlarına 
ve bizleri kırmayarak buraya gelen 
değerli sanatçılarımıza çok teşekkür 
ediyorum. Amatör bir ruh ve bitmek 
bilmeyen bir heyecanla tiyatro yap-
mak çok güzel” dedi.

Troyalı
kadınlar
duygulandırdı
Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci de 
Efes Antik Kenti’nin tarihi zengin-
liğine vurgu yaptığı konuşmasında; 
“Dünyada birçok sanatseverin, sanat-
çının bulunmak istediği bir ortamda-
yız.  Ben bu kentte görev yapmaktan 
ve bulunmaktan çok mutluyum. Tüm 
güzide sanatçılarımıza,  Selçuk Bele-
diyesi’ne ve bu festivalde emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından 
Selçuk Belediye Tiyatrosu oyuncu-
ları tarafından Troyalı Kadınlar adlı 
oyun sahnelendi. Atina’nın yetiştirdiği 
büyük trajedi şairlerinden biri olan 
Euripides’in eseri olan Troyalı Ka-
dınlar adlı oyunda 10 yıl süren Troya 
Savaşı’nın ardından kentin düşmesiyle 
kocalarını, çocuklarını, umutlarını 
kaybeden, esir düşen kadınların acıla-
rı ve kaygıları anlatılıyor.
Selçuk Belediye Tiyatrosu tarafından 
sahnelenen Troyalı Kadınlar oyunun-
dan sonra Kaymakam İnci ve Başkan 
Bakıcı tüm oyuncuları kutlayarak;  “ 
Bu emeğin ve alın terinin karşısında 
hürmetle eğiliyorum. Bir Belediye 
Başkanı olarak sanatın ve sanatçının 
karşısında saygıyla eğiliyorum” dedi.
Efes Tiyatro Festivali’nin ikinci gü-
nünde Emin Olcay, Aliye Uzunatağan, 
Suat Ülhan ve Çetin Altay gibi tiyat-
roya emek veren isimler Selçuk Efes 
Kent Belleği’nde söyleşilerle Selçuklu 
sanatseverlerle buluştu. Gün içerisin-
de ayrıca Bremen Mızıkacıları, Artiz 
Mektebi ve Profesyonel adlı tiyatro 
oyunları Selçuklularla buluştu.

Selçuk
olmasaydı ben 
olmazdım                     
Dolu dolu içeriğiyle devam eden Efes 
Tiyatro Festivali’nin üçüncü gününde 
oyunlar sahnelendi; söyleşiler düzen-
lendi. Efes Tiyatro Festivali’nin üçüncü 
gününe Selçuk’un yaşayan efsanesi 
Avukat Sümer Büyüktosun’un “Sümer 
Büyüktosun ile Kültürel Yolculuk”  
söyleşisi damgasını vurdu. 
Efes Tiyatro Festivali’nin en ilgi çekici 
etkinliklerinden biri de Avukat Sümer 
Büyüktosun’un katıldığı “Kültürel 
Yolculuk         “ söyleşisini çok yaşta 
Selçuklu keyifle dinle-
di. Söyleşinin başında 
hayatı boyunca Sel-
çuk’un tanıtımına bü-
yük katkılar sunan aynı 
zamanda Selçuk Efes 
Kültür ve Sanat Festiva-
li’nin mimarlarından 
Sümer Büyüktosun’un 
özgeçmişi okundu.
Söyleşi de ilk olarak 
Avukat Sümer Büyük-
tosun Selçuk’un kültür, 
sanat hayatıyla ilgili 
anekdotlar anlattı. He-
nüz televizyon ve rad-
yonun evlerde olmadığı 
bir dönemde Selçuk-
lular’ın nasıl bir araya 
gelerek eğlendiğini an-
latan Sümer Büyüktosun’un söyleşide 
anlattığı en ilgi çekici detaylardan biri 
de Selçuk Efes Festivallerinin başla-
ma süreci oldu. Türkiye’de festivalleri 
başlatan, festival komitelerinin çeyrek 
asrı aşkın süre değişmez üyelerinden 
biri olan Sümer Büyüktosun, Efes 
Antik Tiyatro’da yapılan festivallerin 
hazırlıkları, hazırlık evresinde Selçuk-
lu bürokratlar ve halkın neler yaptığını 
keyifli üslubuyla anlattı. Büyüktosun 
“Bu faaliyetlerin başarılı olması bu işi 
yapanların sürekliliğiyle, aşkıyla müm-
kün olmuştur” dedi.
Avukat Sümer Büyüktosun’un keyif-
li söyleşisinde katılımcıları en fazla 
etkileyen detaylardan biri de Selçuk 
Lisesi binasını yapma süreci oldu. Av. 

Sümer Büyüktosun söyleşinin sonun-
da; “Selçuk olmasaydı ben olmazdım. 
İyi ki Selçukluyum” dedi.

Erol Namdar 
tiyatroda 20. Yı-
lını kutladı
Efes Tiyatro Festivali’nin üçüncü günü 
Selçuk Belediyesi Tiyatro Salonu’nda 
Eskişehir Sanat Tiyatrosu oyuncuları 
tarafından “Benerci Kendini Niçin 
Öldürdü?” adlı oyun sahnelendi. Şair 
Nazım Hikmet tarafından kaleme 
alınan oyun seyircilerin büyük ilgisini 
topladı.
Selçuk’un ilk tiyatro festivalinin son 

gününde  ünlü tiyatro sanatçısı Lale 
Mansur ve Gizem Aldemir’in rol aldığı   
“İyi Geceler Anne” adlı oyunuyla sa-
natseverlerin karşısına çıktı.  Bir anne 
kız hikayesi olarak öne çıkan oyunda 
aile ilişkileri ve anne kız ilişkisi etkile-
yici bir dille seyirciye anlatıldı.
Efes Tiyatro Festivali’nin kapanışını 
Teoman Kumbaracıbaşı yaptı. Seyirci-
lerin genel olarak sinemadan tanıdığı 
oyuncu keyifli sohbeti ve şarkılarıy-
la dinleyenlere unutulmaz bir gece 
yaşattı. Gecenin sonunda sahneye 
çıkan Selçuk Belediye Başkanı Dr. 
Dahi Zeynel Bakıcı Selçuk Belediye 
Tiyatrosu Genel Yayın Yönetmeni Erol 
Namdar’a tiyatrodaki 20. Yılı sebebiyle 
bir plaket hediye etti.
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Kıtalararası heyecanın rotası bir kez daha Selçuk’tan geçti 

UNESCO Kentleri bir kez daha pedallarla birleşti

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun rotası bir kez Selçuk’tan geçti. Selçuk 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 4. Eta-
bı olan Marmaris Selçuk Etabı’nın bitişine;  beşinci etabı olan Selçuk Manisa Etabı’nın başlangıcına ev sahipliği yaptı. 

UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2018 Selçuk’ta başladı. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen organizasyonun başlangıcına ev sa-
hipliği yapan UNESCO Kenti Selçuk, 300’den fazla bisikletçiyi İstasyon Meydanı’nda yer alan su kemerlerinin gölgesinde buluşturdu. 
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Her yıl geleneksel olarak düzenle-
nen ve Türkiye’nin dünya çapındaki 
en prestijli spor organizasyonları 
arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu 9 – 14 Ekim tarihleri 
arasında düzenlendi. 
Türkiye Bisiklet Federasyonu tara-
fından 1963 yılından bu yana her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen ve Tür-
kiye’nin dünya çapındaki en prestijli 
spor organizasyonları arasında yer 
alan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 
bu yıl 54. Kez düzenlendi. 

4. Etap
Meryem Ana 
Evi’nde
sonlandı
54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Tu-
ru’nun 4. Etabı olan Marmaris Selçuk 
Meryem Ana ‘da sonlandı. Etabın ka-
zananı Kazakistanlı Alexey Lutsenko 
oldu. Genel klasmanda zirveye çıkan 
Alexey Lutsenko  turu 5 saat 24 
Dakika 22 saniyede bitirerek turkuaz 
mayo sahibi oldu.
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 
takviminde 2. HC kategorisinde 

yer alan ve 6 etaptan oluşan, dün-
yanın tek kıtalar arası bisiklet turu 
olan 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu 20 Profesyonel takım toplam 
140 sporcuyla 9 Ekim’de Konya’da 
başladı. Turun 4. Etabı  olan 205.5 
Kilometrelik Marmaris Selçuk Etabı 
Meryem Ana Evi’nde son buldu. 4. 
Etabın sonu için Meryem Ana’da dü-
zenlenen törene Selçuk Kaymakamı 
Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı 
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, kurum çalı-
şanları ve vatandaşlar katıldı.
54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 

Turu’nun 4. Etabı’nın ikincisi Diego 
Ulusi olurken; üçüncülüğü Eduard 
Prades  elde etti.  4. Etabın  birincisi 
Alexey Lutsenko’ya ödülünü Selçuk 
Kaymakamı Ekrem İnci verdi. Turun 
ikincisi  olan İtalyan sporcu Diego 
Ulusi  ödülünü Selçuk Belediye Baş-
kanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’dan aldı. 
Üçüncü olan İspanyol sporcu Edvard 
Prodes ise ödülünü Bisiklet Fede-
rasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı 
ile protokol üyeleri verdi. Türk Milli 
Takımı’ndan Onur Balkan da Türkiye 
güzellikleri klasmanında zirvedeki 
yerini korudu.

Hem Selçuk, 
hem ülkemiz 
için fırsat
54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu’nun 5. Etabı olan 135.7 km’lik 
Manisa Selçuk Etabı’nın başlangıcı 
için dünyanın birçok ülkesinden 
onlarca bisikletçi büyük heyecan için 
Atatürk Caddesi’nde toplandı.  Sel-
çuk Manisa Etabı’nın başlangıcı için 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı, Selçuk Kaymakamı 

Ekrem İnci ve beraberinde protokol 
üyeleri tarafından start verilmesinin 
ardından bisikletçiler uzun bir etap 
için pedal çevirmeye başladılar. 
Büyük heyecanın startını veren Baş-
kan Bakıcı Selçuk’un  Cumhurbaş-
kanlığı Bisiklet Turu gibi büyük bir 
spor organizasyonun rotasında bu-
lunmayı her daim hak eden bir kent 
olduğunu belirterek; “ 54. Cumhur-
başkanlığı Bisiklet Turu’nun 4. Etabı 
Selçuk’ta Meryem Ana Evi’nde 
sonlandı. Bugün de  turun beşinci 

etabı olan Selçuk Manisa Etabı Sel-
çuk’ta başladı. Bu tür organizasyon-
lara, özellikle de Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu’na ev sahipliği yapmak 
bizim için gurur verici. Dünyanın en 
önemli spor organizasyonlarından 
biri olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu hem Selçuk’un, hem de ülke-
mizin tanıtımı için çok büyük bir 
fırsat. Ben tüm bisikletçilere başa-
rılar diliyorum. Bu büyük organi-
zasyonun gerçekleşmesinde emeği 
geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Selçuk’tan start alan bisikletçiler Karşıya-
ka’da konakladıktan sonra 7 Ekim Pazar günü 
Bergama Kızıl Avlu’ya kadar pedal çevirdiler. 
2 km’nin üzerinde bir konvoy oluşturan 300’ü 
aşkın bisikletçi katıldıkları bu organizasyonla 
2000 fidanın toprakla buluşmasını da sağladı. 

Fidanlar pedallarla 
yeşerecek
Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve İzmir’in 
UNESCO dünya mirası etiketine sahip iki 
ilçesini pedallarla birbirine bağlamayı amaçla-
yan UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet 
Turu organizasyonu için İstasyon Meydanı’nda 
düzenlenen başlangıç töreni saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile başladı. Organizasyon sorum-
lusu Fatih Ertürkmen’in sunuculuğunu yaptığı 
törene Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, 
Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 
Selçuk Gençlik Spor İlçe Müdürü Hüseyin 

Kılınç, Selçuk İlçe Emniyet Müdürü Muhittin 
Murat Yener ve Selçuk İlçe Jandarma Komuta-
nı Ömer Eşit katıldı. 
Törende ilk konuşmayı yapan Ege Orman Vak-
fı Başkanı Metin Gençoğlu;  “Bu organizasyo-
nun içinde bulunmaktan çok mutluyuz. Geçen 
yıl Tire’de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 
işbirliği ile tesis ettiğimiz ağaçlandırma saha-
sında fidanlarımız yeşerdi. Bu sene de Kınık 
Ağaçlandırma Sahası’nda bisikletçilerimizin 
bağışladığı fidanlar yeşerecek. Katkılarınız 
için çok teşekkür ederim” dedi. 

Bu bir koruma
projesidir
Doğaya ve kültüre katkı sunan organizasyonun 
son bulacağı Bergama’nın belediye başkanı 
Mehmet Gönenç UNESCO Dünya Mirası 
Yolunda Bisiklet Turu ile iki önemli noktaya 
vurgu yapmak istediklerini belirterek; “Dün-
yanın evrensel mirası olan, bizim korumamız 

gereken alanlara dikkat çekmek istiyoruz. 
UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet 
Turu bir koruma projesi aslında. Bu alanların 
korunması ve iyi yönetilmesi gerekiyor. Bir 
diğer önemli noktada çevreyi, doğayı korumak 
için bisiklet çok önemli. Dolayısıyla bu iki 
noktada farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. 
Organizasyona destek veren Selçuk Belediye 
Başkanımıza, Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir 
Belediye başkanlarımıza ve organizasyonda 
emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyo-
ruz” dedi. 

Bu mirası
korumalıyız
UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 
2018 başlangıç töreninde bir konuşma yapan 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı; kültürel bilinç ve çevresel farkındalık 
oluşturmayı amaçlayan bir organizasyona kat-
kı koymaktan duyduğu mutluluğu belirterek;  

“UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş 
iki güzide ilçemizin müştereken gerçekleştir-
diği bir bisiklet organizasyonun başlangıcına 
ev sahipliği yapmak bizim için onurdur. Bu 
organizasyon fikrinin babası olarak gördüğüm 
Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’e 
çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dünya 
kültür mirası liste içerisine girmiş alanların en 
önemli özelliği bu mirasın gelecek kuşaklara 
bozulmadan intikal etmesini sağlamaktır. Biz 
de bu sorumluluğumuzu en iyi şekilde gerçek-
leştirme dileği içerisindeyiz. Böylesine anlamlı 
bir organizasyonun bu amacımız için önemli 
bir rol oynadığını düşünüyorum. Bizlere düşen 
bu mirası koruyarak gelecek nesillere intikalini 
sağlamaktır. Bu organizasyona katkı koyan 
herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Protokol de
pedal çevirdi
Başlangıç töreninde son konuşmayı yapan 
Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ise;  “Dünya 
Kültür Mirası Listesi’ne girmiş iki güzide il-
çemizin arasında yapılan bisiklet turunun hem 
bu ilçelerimizin tanınması anlamında, hem de 
sportif etkinlikler anlamında, hem de ulusla-
rarası düzeyde kültür miraslarımızın tanıtımı 
anlamında büyük önem taşıdığını düşünüyo-
rum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından UNESCO 
Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2018’e 
katılan bisikletçiler ve protokol üyeleri hep 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf 
çekiminin ardından 300’ü aşkın bisikletçi 
dünya miraslarını pedallarla birleştirmek için 
Selçuk’tan hareket etti. Selçuk Kaymakamı 
Ekrem inci, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı, Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç de UNESCO Dünya Mirası 
Yolunda Bisiklet Turu 2018’in başlangıcında 
Selçuk sokaklarında pedal çevirdi.
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Onlar çalışacak; biz destekleyeceğiz

Başkan’dan genç sporculara destek 

Belevili çocuklara 
kitap okuma tavsiyesi

Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık Kulübü öğrencileri, Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’yı ziyaret etti. Türk Hava Kurumu (THK) Kadir Kösegil Türkiye Milli Model Uçak Serbest 
Uçuş Şampiyonası’nda Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden öğrenciler başarılarını Başkan Bakıcı ile paylaştı.

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda Selçuklu sporcu gençlerle buluştu. 

Ankara Gölbaşı’nda Uluslarara-
sı Havacılık Federasyonu (FAI) 
ve Türk Hava Kurumu (THK) ile 
Yenimahalle Havacılık Kulübü’nün 
ortaklaşa düzenlediği yarışmada 
dereceye giren havacılık kulübü 
öğrencilerinden Efe Kart, Abdur-

rahman Denizhan, Efe Coşkuncan, 
Yunus Emre Sayar, Alpay Kılıç, 
Gökhan Kurtuluş, Melihcan Ertürk, 
Özgür Emol,  hocaları Model Uçak 
Rehber Öğretmeni İbrahim Uçar 
ve Okul müdürü Ali Serkan Atlan 
ile birlikte katıldıkları yarışmanın 

içeriği hakkında Başkan Bakıcı’ya 
bilgi verdiler. 
1 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştiri-
len organizasyonda F1A Tipi Pla-
nörler F1B Lastik Motorlu Modeller, 
F1H Tipi Planörler ve P-30 Tipi 
Modeller kategorilerinde düzenlenen 

yarışlara 3 takımla katılan Selçuklu 
öğrenciler şampiyonada güçlü rakip-
lerini geride bırakarak F1H takımlar 
kategorisinde Türkiye ikinciliği ve 
üçüncülüğü elde etti. 

Başarımız
tesadüf değil
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı, Selçuklu öğrencilerin 
başarılarının kendileri için büyük 
gurur kaynağı olduğunu belirterek;  
“ Emeği geçen hocalarımız başta 
olmak üzere tüm öğrencilerimize 
ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. 
Böylesine güzel bir organizasyon-
da ilçemizi temsil etmek, adını 
duyurmak ve dereceye girmek çok 
önemli. Gençlerimizin bu konudaki 
çalışmalarını her zaman önemsi-
yor ve değerli buluyoruz. Yapılan 

bu çalışmaların daha üst seviyeye 
gelmesi için her zaman elimizden 
geleni yapacağız. Onlar çalışacak; 
biz destekleyeceğiz” dedi. 
Selçuk Şehit Polis Demet Sezen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si Müdürü Ali Serkan Atlan elde 
edilen başarının okullarının oldu-
ğu kadar Selçuk’un da tanıtımına 
büyük katkı sunduğunu belirterek 
verdiği destekten dolayı Selçuk Be-
lediyesi ve Selçuk Belediye Başkanı 
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’ya teşekkür 
etti. Şampiyonada İzmir’i Selçuk 
Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Havacılık 
Kulübü öğrencilerini çalıştıran İbra-
him Uçar ise bir yılı süren hazırlık 
sürecinden sonra elde edilen başa-
rının tesadüf olmadığını belirterek; 
önümüzdeki süreçteki hedeflerinin 
Milli Takıma sporcu kazandırmak ve 
gelecek yıl yapılacak şampiyonada bi-
rincilik elde etmek olduğunu ifade etti.

Selçuk Gençlik Spor ve Selçuk 
Artemis Gençlik Spor Takımı’nın 
oyuncularına forma ve bazı spor 
malzemeleri veren Başkan Bakıcı; “ 
Bu yaşlarda sporla tanışmanız önce-
likle kendinize, ailenize, çevrenize 
ve ilerleyen yıllarla birlikte tüm 
hayatınıza çok büyük kazanımlar 
getirecektir. Sizlerin bu yolda çok 
değerli hocaları ve kulüp yöneticiler 
var. Aileniz var, bizler varız. Hem 
derslerinizde, hem de sporda başarı 
göstermek adına vereceğiniz tüm 
çabaların arkasındayız” dedi.
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Mordeniz’den renkli çiçekler 

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ve Sel-
çuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı Eda Mordeniz’in resimlerin-
den oluşan “Flowers for Artemisia” 
adlı serginin açılışına katıldılar. Efes 
Arkeoloji Müzesi’nde sanatseverlerle 
buluşan serginin açılışında konu-
şan Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci; 
“Selçuk İzmir’in en güzel ilçesi. Bu 
ilçeye kültür ve sanat faaliyetleri çok 
yakışıyor. Bu yüzden böyle resim ser-
gilerinin devamının gelmesini temenni 
ediyoruz” dedi. 
Sergi açılışımda bir konuşma yapan 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi 
Zeynel Bakıcı; “Eda Mordeniz’in sulu 
boya resim sergisi açılışında bir araya 

geldik. Bu tür sanatlar faaliyetler 
Selçuk’un bilim, kültür ve sanat kenti 
olma vizyonuyla birebir örtüşüyor. 
Selçuk’un tarihinden aldığı bu vizyo-
nu çok daha ileriye taşıma düşüncesi 
içerisindeyiz. Eda Mordeniz’e hazır-
ladığı bu sulu boya resim sergisi için 
teşekkür ediyor; bu tür çalışmalarının 
devamını diliyoruz” dedi. 
Kaymakam İnci ve Başkan Bakıcı 
serginin açılış kurdelesini kestikten 
sonra katılımcılarla birlikte Eda Mor-
deniz’in çalışmalarını incelediler. Eda 
Mordeniz’in “Flowers for Artemisia” 
adını verdiği sulu boya resim sergisi 
12 Ekim tarihine kadar Efes Arkeoloji 
Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi 
ve Sosyal Etkinlik Merkezi yaz dönemi kurslarına 
bağlı olarak Belevi Hizmet Merkezi’nde gerçekleşen 
Kitap Okuma Etkinliği’ne katılan çocuklar katılım 
belgelerini Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı’dan aldı. Çocukların kitap okumalarını çok 
önemsediklerini belirten Başkan Bakıcı; “ Hangi 

dalda, nerede eğitim alırsanız alın; hangi mesleği 
yaparsanız yapım kitap okumak sizi bambaşka bir 
insan yapar. Bilgili, donanımlı, kültürlü, çevresini 
ve olayları objektif bir dille değerlendiren bir insan 
yapar. Sizler şimdi kitap okuma alışkanlığını kazan-
mak için en verimli çağınızı yaşıyorsunuz. Bu yüz-
den sizin kitap okumanızı çok önemsiyorum” dedi.
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Deppo Efes Selçuk tarımının sigortası,
üreticinin gülen yüzü olmaya devam ediyor
Selçuk Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı olarak 2014 yılının Mayıs ayından bu yana fa-
aliyet gösteren Deppo Efes Selçuk tarımının sigortası olmaya devam ediyor. Sadece Eylül ayından iti-
baren kış sezonu için 6000 ton nar, ayva ve mandalina Deppo Efes’te depolanmış olarak bekliyor. 
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Depolanan bu ürünlerin önemli bir kısmı yurt 
dışına ihraç ediliyor. Deppo Efes’te yıl boyu 
depolanan nar, ayva, üzüm, narenciye, erik, 
şeftali gibi ürünler Almanya, Rusya, Ukrayna, 
Irak, İsveç, Dubai, Arabistan, İngiltere, Hollan-
da ve İtalya gibi ülkelere ihraç ediliyor. 
Selçuk çoğunluk olarak narenciye yetiştirilen 
bölge gibi görünse de Avrupa ülkelerine ihraç 
edilen ürünlerin arasında nar ve ayva da  ön 
plana çıkıyor.  Narenciye grubu içerisine giren 
ürünler ise çok Rusya ve Ukrayna pazarına ih-
raç ediliyor. Ürünlerin kalan kısmı da iç pazara 
dağıtılıyor. Selçuk denilince akla gelen tarımsal 
ürünlerden biri olan şeftali ise daha çok Rusya 
ve Ukrayna pazarında rağbet görürken Arabis-
tan, Irak ve Dubai pazarında da Selçuk şeftali-
sine rastlanıyor. Selçuk şeftalisi iç pazarda da 
ciddi miktarda tüketiliyor. 
Deppo Efes’in Selçuk tarımının sigortası, 
üreticinin gülen yüzü olduğunu belirten Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; 
“Deppo Efes’in amacı küçük üreticiyi koru-
mak, büyük üretici için de güvenilir bir liman 
olarak hizmet vermektir. 2014 Yılının Mayıs 
ayında işletilmeye başlanan Deppo Efes sadece 
Selçuk tarımı için değil; bölge tarımı için de 
önemli bir tesis olarak ayakta duruyor” dedi. 

Amaç Selçuk’un
tarımsal değerlerini 
korumak 
Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin ortak yatırımı olan Deppo Efes Soğuk 
Hava İşletmesi tarım kenti Selçuk’a yapılan 
önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Küçük 
üreticinin menfaatini koruyan; büyük üretici 

için de güvenilir bir liman olan işletme ticari 
bir kuruluş olmaktan ziyade üreticinin hakkı-
nın korunması ve özellikle dış pazarda daha 
çok yer almasına aracılık ediyor. 
Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesi’nin Selçuk’a 
yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu 
belirten Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı; ‘’Biz Deppo Efes’in küçük üreticinin 
menfaatini koruyan, büyük üretici için de 
güvenilir liman olan bir işletme olarak varlığını 
sürdürmesini amaçlıyoruz. Bizim amacımız 
işletmenin kar eden ticari bir kuruluş olma-
sından ziyade üreticinin hakkının korunması 
ve özellikle dış pazarda daha çok yer almasına 
aracılık etmektir” dedi.  Deppo Efes’in gör-
düğü ilginin tesisin hizmet kalitesine bağlı 
olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Bakıcı; 
“Deppo Efes’in ilçemizi tarım kenti olmanın 
ötesine taşıyarak önümüzdeki dönemde tarım-
sal sanayi alanında yapılacak yatırımlarla daha 
çok işletmenin bölgemize kazandırılmasını 
sağlayıp ticaretin yanında istihdama da katkıda 
bulunmayı arzu ediyoruz’’ dedi.

Kurumlarda
devamlılık esastır
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Deppo Efes’in 
yapımı ve tesisleşmesi aşamasında her za-
man büyük desteği olduğunu belirten Başkan 
Bakıcı; “ Kurumlarda devamlılık esastır. Biz 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Beledi-
yesi tarafından hayata geçirilen, bizim göreve 
geldikten sonra işletilmeye başlanan Deppo 
Efes Selçuk Belediyesi’nin yüz akı işletmesidir. 
Biz göreve ilk geldiğimizde bize tamamen ki-
ralama teklifi gelmişti. Tamamen kiraya verip 
paramızı alabilirdik. Hiçbir yük, sorumluluk 

almazdık.  Ama bunu soğuk hava deposunun 
yapılma mantalitesine ters olduğu için kabul 
etmedik. Bizim amacımız kar etmekten ziyade 
üreticiyi korumaktır. Deppo Efes’in hayata 
geçmesinde her zaman işbirliği içerisinde olan 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz 
Kocaoğlu’na ve eski belediye başkanımız Sayın 
Hüseyin Vefa Ülgür’e teşekkür ediyorum” 
dedi. 
Deppo Efes Soğuk Hava Tesisi’nin teknik alt 
yapısının güçlenmesinin de, en az bu tesise 
sahip çıkmak kadar önemli olduğunu belir-
ten Başkan Bakıcı; “ Deppo Efes’e Drencher 
Makinası ve Ters Osmoz Su Arıtma Sistemi’ni 
kazandırdık. Şimdi de sırada yapılacak 10 oda 
ile tesisin 6 bin ton olan kapasitesini 9 bin tona 
kadar çıkartacağız. Biz üreticinin taleplerini 
karşılamak tesisimizin kapasitesini ve teknik 
imkanlarını artıyoruz” dedi. 
Deppo Efes’in Selçuk’un tarım kenti olmanın 
ötesine taşıyarak ilerleyen yıllarda Selçuk’ta 
oluşturulan tarımsal sanayi alanında ihracatçı-
nın işini daha da kolaylaştırmak ve kendilerine 
zaman kazandırmak için gümrükleme sahası 
oluşturulabileceğini belirten Başkan Bakıcı; 
daha çok ihracatçının Selçuk’a gelmesini sağ-
layıp üreticinin ürününün değerinin artmasına 
katkı koymaya devam edeceğiz. Selçuk tarımı-

nın sigortası ve Selçuk çiftçisinin gülen yüzü 
olmaya devam edeceğiz” dedi.

Rakamlarla
Deppo Efes 

• Deppo Efes yaklaşık 40 bin dönüm alan üze-
rine kurulu olup 5700 metrekaresi soğuk hava 
deposu olmak üzere  16 bin metrekare kapalı 
alana sahip bir işletme olarak hizmet veriyor.  
• 2014 Yılı: Depolanan ürün miktarı---Hazi-
ran--Aralık ayları ilk senemiz: 6426 Ton ürün
• 2015 Yılı: Depolanan ürün miktarı---14 800. 
Ton
• 2016 Yılı: Depolanan ürün miktarı---11 220 
Ton
• 2017 Yılı: Depolanan ürün miktarı---26 248 
Ton(Alandan geçen ürün toplamı da dahil)
• 2018 Yılı: 1 Ocak 2018--15 Eylül 2018 arası 
depolanan ürün miktarı---3123.5 Ton 
• 2018 Eylül ayından itibaren Kış sezonu için 
Nar-Ayva ve Mandarin toplam 6000 ton ürün 
depolanacaktır. 
Depolanan ürünlerin bugün gelinen nokta da % 
100 e varan oran da Selçuklu çiftçi, üretici ve 
tüccara ait ürünlerdir.



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 12


