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Atamızı 
Ölümünün 
78.  Yılda 
Saygıyla… 
Özlemle Andık

Selçuk Sanayi 
Sitesi’ne 

İZKA destekli 
spor alanı

Selçuk’ta su 
musluktan 
içilecek

> 2’de >4’te>4’te

Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün 
süren Uluslararası Selçuk Efes  Devecilik Kültürü ve 
Deve Güreşleri Sempozyumu, İstasyon Meydanında 
gerçekleşen deve havutlama hayrı ile sona erdi. 
Sempozyuma katılan akedemisyenlerin büyük ilgi gösterdiği 
Havutlama hayrına AK Parti İzmir Milletvekilleri de katıldı. 
Atilla Kaya ile Kerem Ali Sürekli ilçede 2017 yılında planlanan 
çalışmalarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Bakıcı; “Selçuk’un tarihinde çok önemli bir yeri olan devecilik kültürü ve deve güreşlerinin bilimsel 
yanının ele alınması özellikle bu kültürün gelecek nesillere aktarılması açısından önemliydi.’’ 

“Bilimin Işığında UNESCO Yolunda”
Bu Sempozyum tarihe geçti

> 3’te

Türkiye’de ilk kez düzenlendi

Selçuk Belediyesi Kültür 
ve Gençlik Merkezi 
Mimari Proje Tasarım 
Yarışması sonuçlandı. 
Rekor başvurunun 
yapıldığı mimari proje 
yarışmasının kazananı 
75 sıra nolu projeyle 
Mert Velipaşaoğlu 
ile Didem Yavuz 
Velipaşaoğlu oldu. 

UNESCO Kenti  Selçuk’ta yapımı planlanan 
Kültür ve Gençlik Merkezi proje tasarım yarışmasına 

rekor başvuru: 262

>8’de

> 2’de

Yeni seçilen Selçuk Kent 
Konseyi Başkanı Atay Tozlu 
ve yürütme kurulu üyeleri 
Selçuk Belediye Başkanı 
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’yı 
makamında ziyaret etti..

Atatürk’ün sanata 
ve sanatçıya verdiği 
değerin önemine vurgu 
yapmak için açılış 
tarihinin özellikle 
10 Kasım günü olarak belirlendiğine 
vurgu yapan Başkan Bakıcı; “Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 
birçok yönünün yanı sıra sanata ve 
çocuklarımıza verdiği değerle de anma 
arzusu içerisindeyiz” dedi.

AÇILDI

> 6’da

Anlamlı 
Günde 

Anlamlı 
Açılış

AK Partili vekiller: 
“2017 

Selçuk’un 
yılı olacak” 

> 5’te

Selçuk’ta 

kent konseyinin 

kurulması bir ihtiyaçtı. 

Bunu da Sayın başkan 

gerçekleştirdi. 

Kent Konseyinden 
Bakıcı’ya ziyaret



Yıl 2016   Sayı 85Selçuk Belediyesi Bülteni2

Selçuk Belediyesi Kültür ve Sanat Evi açıldı
Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği öneme vurgu yapmak için açılış tarihinin özellikle 

10 Kasım günü olarak belirlendiğine vurgu yapan Başkan Bakıcı; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 
birçok yönünün yanı sıra sanata ve çocuklarımıza verdiği değerle de anma arzusu içerisindeyiz” dedi.

Sanat Evinde birçok 
etkinlik yapılacak
Selçuk Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nin Selçuk’ta 
giderek ivme kazanan kültür ve sanat faaliyetleri açısından 
önemli bir merkez olacağını dile getiren Başkan Bakıcı; 
“Uzun zamandır değerlendirmeyi düşündüğümüz bu alanı 
kültür ve sanat evi olarak açıyoruz. Burada birçok etkinlik 
gerçekleştirilecek, kurslar verilecek. Çocuklarımızın 
ve gençlerimizin sanat eğitimi burada yapılacak’’ 

Herkes istifade etsin
“Çocuklarımızın, gençlerimizin ve 
yetişkinlerimizin bu kurslardan istifade 
etmesini istiyoruz. Selçuklu ailelerimizin 
çocuklarımızı ve gençlerimizi belediyemiz 
bünyesinde açılan bu kurslara göndererek 
sanatsal faaliyetlere katılmalarının 
sağlanması bizleri mutlu edecektir”

Atamızı Ölümünün 78. Yılda 
Saygıyla… Özlemle Andık

Atatürk Anıtı Önü’nde düzenlenen resmi 
törenin ardından Selçuk Belediyesi Efes Tiyatro 
Salonu’nda Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri 

tarafından hazırlanan bir dizi etkinlik düzenlendi. 
Anma etkinliğinde Atatürk’ün doğumu, eğitim 
hayatı, askeri hayatı, yaptığı devrimleri ve 
ölümünü konu alan “Atatürk’ün Hayat Yürüyüşü” 

adlı gösteri izleyenlere duygulu anlar yaşattı. 
Atamızı, Akıncılar Huzurevi sakinleri de kendi 
hizmet birimlerinde andı.

Anlamlı 
Günde 

Anlamlı 
Açılış

DÜZENLENEN KURSLAR

Çocuk korosu
Resim

Satranç
Ney

Gitar
Bağlama 
Klarnet
Keman

İmtiyaz Sahibi
Selçuk Belediyesi adına

Dahi Zeynel BAKICI
Belediye Başkanı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Cumhur BÖLGE

Yönetim Yeri
Selçuk Belediye Binası

Selçuk/İZMİR
Tel: 0.232.892 69 25

Faks: 0.232.892 82 84

Baskı
Dost Medya

baRiko ReklaMatbaAjans Baskı Tesisleri
Atatürk Mah.Atatürk Cad.No:212/C Selçuk/İZMİR

Tel: 0.232. 892 34 24

Yıl: 6          Sayı: 85

Basım Tarihi: 
1 Aralık 2016

www.selcuk.bel.tr
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Bu Sempozyum tarihe geçti

“Bilimin Işığında UNESCO Yolunda”
Selçuk Belediyesi tarafından 

17-19 Kasım tarihleri arasında 
düzenlenen Uluslararası Selçuk 
Efes  Devecilik Kültürü ve Deve 
Güreşleri Sempozyumu, İstasyon 
Meydanında düzenlenen deve 
havutlama hayrı ile sona erdi. 

Sempozyuma katılan akade-
misyenlerin büyük ilgi gösterdiği 
havutlama hayrına katılan AK Parti 
İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya ile 
Kerem Ali Sürekli ilçede 2017 yılında 
planlanan çalışmalarla ilgili önemli 
açıklamalar yaptı.

Türkiye’de ilk kez düzenlendi

Özellikle akademisyenlerin ve devecilik 
kültürüne gönül verenlerin yoğun ilgi gösterdiği 
“devecilik kültürü ve deve güreşleri”nin sosyal 
ve fen bilimleri alanlarında masaya yatırıldığı 
sempozyum için değerlendirme yapan Başkan 
Bakıcı; “Selçuk’un tarihinde çok önemli 
bir yeri olan devecilik kültürü ve deve 
güreşlerinin bilimsel yanının ele alınması 
özellikle bu kültürün gelecek nesillere 
aktarılması açısından önemliydi. Alanında ilk 
kez düzenlemiş olduğumuz bu sempozyuma 
gösterilen özellikle akademik anlamdaki ilgi 
çok anlamlıdır. Biribirinden değerli görüşler 
yer aldı. UNESCO Türkiye Milli Komitesi 
Üyesi ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Metin Ekici’nin bu kültürümüzle 
ilgili olarak somut olmayan dünya mirası 
hakkındaki açıklamalarının dikkate alınması 
gerektiğine inanıyorum. Bu çalışmamıza 
destek veren başta komite üyelerimize, 
sponsorlarımıza, deve sahiplerimize ve 
özellikle akademisyenlerimize çok teşekkür 
ediyorum ”

NE DEDiLER?

Bernard Faye: Çok şaşırdım
Devecilik kültürünün çok önemli kültürlerden 

biri olduğunu ve bu kültürün arkasında durulması 
gerektiğinin altını çizen FIO Organizasyonunun 
uluslararası deve eksperi Veteriner Bernard Faye; 
Akademik kariyerim gereği Akdeniz, tropikal 
bölgelerdeki hayvanların araştırılması, özellikle 
develer üzerinde çalışıyorum. Uluslararası Deve 
Araştırma Derneği’nin kurucusu olarak ben aslında 
burada çok şaşırdım. Bilim insanları tarafından 
yapılan bazı araştırmalar hakkında bilgim vardı. 
Ancak hiçbir uluslararası etkinliğe bir Türk bilim 
insanlarının katıldığını görmemiştim. Bunu burada 
görmüş olmaktan dolayı çok mutluyum.   Edinmiş 
olduğum bilgileri sempozyumda meslektaşlarımla 
paylaşabilmek için  Türkiye’ye geldim.

Türk bilim adamlarına davet
FIO Organizasyonunun  bir sonraki toplantısını 

2018 yılında Fas, Mısır ya da Çin’de yapılması  planlandığı 
belirten Faye;  “Bu toplantıda Türk bilim adamlarını 
da görmek istiyoruz. Devecilik kültürü Türkiye’nin çok 
önemli kültürlerinden bir tanesi olduğu için belki bir gün 
Türkiye bu uluslararası organizasyona da ev sahipliği 
yapar.  

Akademik araştırmalar 
çok önemli

Selçuk’ta bu sempozyumun 
yapılması ve develere verilen önem 
hakkında çok mutlu olduğunu 
belirten Kazakistanlı akademisyen 

Gaukhar Konuspayeva, Türkiye’de 
böyle bir sempozyuma ilk kez katıldığını 

ifade ederek; “Deve yetiştiriciliğinin 
eski zamanlarda yapılmasının yanı sıra 

bizim  için önemli olan bunun içerisinde akademik 
araştırmaların da girmesidir” dedi.

Moleküler genetik bilimi üzerine çalışan Cezayirli 
akademisyen Suheil Gaouar; “Türkiye’de ilk defa 
bulunuyor ve ilk defa böyle bir toplantıya katılıyorum. 
Disiplinler arası bir toplantıda konunun bu kadar 
detaylı bir biçimde irdelenmesi benim için çok ilginç 
ve önemliydi. Bu sempozyumda farklı birçok uzmanlık 
alanında çalışan pek çok akademisyen ile temas kurma 
fırsatı buldum. Böyle bir organizasyonu düzenlediği 
ve katılım imkanı sunduğu için Selçuk Belediyesi’ne 
teşekkür ediyorum” dedi.
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Selçuk Belediyesi,  İzmir Kalkınma Ajansı katkılarıyla yapmış olduğu 

ve proje ortakları arasında Selçuk Ticaret Odası’nın da bulunduğu 
Selçuk Sanayi Sitesi’ni Güzelleştirme Protokolü kapsamındaki 
çalışmalar, alanda basketbol ve tenis sahasının yapımıyla başladı.Selçuk’ta su

musluktan içilecek
Selçuk asbestli borulardan kurtuluyor

Bakıcı; Su çeşmelerden güven içerisinde içilecek

Selçuk İçme Suyu Şebekesi 
Yenileme Projesi Yenileme Töreni 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu’nun katılımıyla 
Kubilay Caddesinde yapılan 
törenle hayata geçtiç

Başbakanlıktan 
14 bin 500 metrekarelik 

alan tahsisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Selçuk’ta mahalleye 
dönüşen köylerde ve ilçe 

merkezinde kilit taşı döşenmeyen 
yer kalmayacağını ifade Başkan 
Bakıcı; “Sayın Başbakanımız bu 
proje için 14 bin 500 metrekarelik 
bir alanı büyükşehir belediyesine 
tahsis etmiştir.  Kendisine buradan 
teşekkür etmek istiyorum. Bir 
yanda Sayın Başbakanımız diğer 
yanda büyükşehir belediye 
başkanımız. Bu bir birlikteliktir. 
Bunlar özlenen tablodur. Yapılan 
yatırımların İzmir’e ve Selçuk’a 
hayırlı olmasını diliyorum. ” dedi.

“Bugün yaklaşık 18 Milyon TL’lik bir 
yatırım başlıyor. Sinanburnu’ndan 
başlayacak olan 126 km’lik şebeke 
ile Selçuk’a içilebilir su getiriyoruz. 
En büyük sıkıntılarımızdan 
bir tanesi de böylece çözüme 
kavuşmuş oluyor. Asbestli 
boruların yerine sağlıklı, çağdaş 
borular gelecek. Bundan sonra 
çeşmelerden akan suyu hepimiz 
güven içerisinde içebileceğiz”

2017 de hazır olacak
İlçede devam eden yatırımlara İZSU Genel Müdürlüğü 
olarak bugüne kadar 25 milyon TL yatırım yapıldığını ve 
projenin 2017 Eylül- Ekim ayları arasında tamamlanacağını 
belirten Kocaoğlu; 
Zeytinköy ve Barutçu köyleri sağlıklı şebekeye 
kavuştu. Tarımsal Sanayi Alanı’na kanal ve yağmur 
suyu hattı döşendi. Pamucak Turizm Alanı, Toplu 
Konut Alanı sağlıklı içme suyu şebekesine kavuştu. 
İlçe merkezinden geçen Abuhayat ve İncirli dereleri 
ıslah ediliyor. Cumhuriyet Mahallesi’nden geçen 
1.1 kilometre uzunluğundaki iki derede betonarme kesit imalat yapılıyor. 
Çalışma sonunda dere kenarları korkuluk takılarak güvenli hale getirilecek 
İlçede devam eden yatırımlar İZSU tarafından gerçekleştiriliyor”

Proje Maliyeti 1.221.626,87 TL 
olan bu proje kapsamında Selçuk 
Sanayi Sitesine ayrıca 7 bin metre 
kare parke kaplama, alt yapısı dahil 
1100 metre kare de bordür imalatı 
gerçekleştirilecek. 

Özellikle araçlarının tamir ve bakımı 
için gelen vatandaşların ihtiyacına 

cevap verecek ve içerisinde engelli 
tuvaletlerin de olduğu iki adet park 
alanında peyzaj çalışmalarına yakında 
başlanılacak. Proje kapsamında ayrıca 
yeni oluşturulacak tag ve yönlendirme 
tabelalarıyla da sanayi içi ulaşımın 
kolaylaşması hedefleniyor. 

Ödülü Tagdaş aldı
47 belediyenin 83 proje ile 

katıldığı “Tarihi ve Kültürel Mirası 
Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması” için 
düzenlenen törende başarı 
ödülüne layık görülen ve İzmir’in 
iki UNESCO Kentinden biri olan 
Selçuk Belediyesinin ödülünü 

Strateji Geliştirme Müdürlüğünde 
görev yapan İnşa Tagdaş aldı.

Yarışmada Bursa Belediyesi 
“Muradiye Türbeleri Restorasyonu 
ve Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma 
Projeleri” ile Metin Sözen Koruma 
Büyük Ödülü’ne, Söke Belediyesi 
ise “Kemalpaşa Mahallesi 
Canlandırma Projesi” ile Jüri Özel 
Ödülü’ne değer görüldü.

Selçuk Sanayi Sitesi’ne               
                   destekli spor alanı

SELÇUK BELEDİYESİ’NE BİR 
ÖDÜL DE TKB’DEN

İzmir’de Başarı Ödüllerine layık görülen diğer belediyeler İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile Bergama Belediyesi oldu.
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AK Partili vekiller : “ 2017 Selçuk’un yılı olacak” 
Uluslararası Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Sempozyumu sonrasında 
gerçekleştirilen Havutlama Hayrına katılmak üzere kente gelen ve Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı ile Selçuk AK Parti ilçe başkanı Sema Yeşilçimen 
ile kentte çeşitli ziyaretler yapan AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya 
ile Kerem Ali Sürekli Selçuk’a yapılacak 2017 yılı yatırımları hakkında bilgi verdi.

Kaya ve Sürekli’den 
net mesajlar 

2017 yılının Selçuk’un yılı 
olacağını belirten ve İZBAN’dan 
teleferiğe, antik limandan hükûmet 
konağına Selçuk’un önümüzdeki yıl 
pek çok projeyle tanışacağını belirten 
Kaya;  “İZBAN Selçuk’un en önemli 
talebiydi. Sayın Bakanımızla 
attığımız temel hızlı bir şekilde 
ilerliyor. İlçemizin kurtuluş günü 
olan 8 Eylül 2017’de İZBAN’ı 
hemşehrilerimizin kullanımına 
açacağız. İZBAN Selçuk’un 
çehresini değiştirecek bir proje. 
Selçuk’un ayrımını İZBAN öncesi 
ve sonrası olarak göreceğiz. 
Selçuk’ta nüfus bu proje ile ciddi 
bir şekilde artacak” dedi.

Meydan Projesi 
Teleferik
Teleferik Projesi’nin de ihalesine 
çıkıldığını belirten Kaya;  “Meydan 
Projesi ile birlikte teleferik 
projesi Efes ve Meryem Ana’ya 
gelen turistlerimizi Selçuk’un 
içine çekecektir. Bu da Selçuk’un 
esnafına ciddi bir katkı 
sağlayacaktır” dedi.

Doğal Gaz
Selçuk’un 2017 yılı içerisinde 

doğal gaz ile tanışacağının da 
altını çizen Milletvekili Kaya; 
Başbakanımızın talimatıyla İzmir 
Gaz’ın yapacağı çalışmalar sonucu 
Selçuk’un 2017 yılı içerisinde doğal 
gaz ile tanışacağını ifade etti.  

Kanal projesi 
yalnız Selçuk’un 
değil Türkiye’nin 
projesidir

Antik Liman Projesiyle ilgili de 
bazı etüt çalışmalarının yapıldığı 
belirten Kaya;   “Antik Liman sadece 
Selçuk ya da İzmir açısından değil; 
Türkiye açısından da önemli bir 
proje. Bu proje noktasında da artık 
taşkın etüt çalışmaları yapıldı ve 
bitirildi. Geçen hafta içerisinde de 
DSİ Bölge Müdürlüğü bir deneme 
çalışması yaptı. Onun da sonuçları 
gayet iyi. Proje tamamlanır 
tamamlanmaz Sayın Başbakanımız 
Binali Yıldırım tarafından Kanal 
Projemizin temeli atılmış olacak” 

İZBAN ve Belevi Yolu 
projeleri 180 Milyon

Kaya, 2017 Selçuk’ta hayata 
geçirilecek projelerin maliyeti 
yüksek projeler olduğunu belirterek; 

“Bu saydığımız projelerin hepsi 
2017’nin Selçuk’un yılı olacağını 
gösteriyor. Bu projeler maliyet 
açısından da bakıldığında çok büyük 
projeler Selçuk’la Tire’yi birbirine 
bağlayan Belevi Yolu da ihaleye 
çıktı. 70 milyonluk bir proje, İZBAN 
110 milyonluk bir proje. Hükümet 
Konağı geliyor, adliye sarayı geliyor. 
Selçuk 2017’de gerçekten İzmir’in 
ve Türkiye’nin cazibe merkezi olma 
ehliyetini kazanacak” dedi.

Sürekli: Bütün 
engellemelere 
rağmen hastane 
yapılacak

Selçuk için iki önemli müjde 
de AK Parti İzmir Milletvekili 
Kerem Ali Sürekli’den geldi. ilçeye 
kazandırılacak milyonlarca lira 
tutarındaki eserlerle Selçuk’un 
kaderinin değişeceğinin altını 
çizen ve 2017 yılında Selçuk için 
yeni bir dönemin başlayacağını 
belirten Sürekli, Selçuk’a yeni bir 
hastane yapılmasıyla ilgili bazı 
engellemelerin olduğunu belirterek; 
“Bütün engellemelere rağmen bu 
hastane en kısa sürede bitecek. 
Başta belediye başkanımız ve ilçe 
başkanımız konuyu yakından 
takip ediyorlar. Hemşehrilerimiz 
merak etmesin; en kısa zamanda 
hastanemize kavuşacağız” dedi.

TOKİ müjdesi
 “Diğer bir konu da TOKİ. 

Belediyemizin TOKİ ile ilgili 
yer arayışı var. Belirli yerlerde 
bazı problemler çıktı. Belediye 
başkanımız tarafından alternatif 
yerler de değerlendiriliyor. TOKİ 
Türkiye’de ve bölgemizde çok 
büyük hizmetler yapıyor. Yeter ki; 
yer üretilsin. Belediye başkanımız 
ilçe başkanımızla birlikte birkaç 
alternatif üretti. TOKİ Müjdesini 
de en kısa zamanda Selçuklulara 
vereceğiz” 

TCDD’den
ZiYARET

Alt geçit nefes 
aldıracak

Yapım aşamasında olan Tepeköy - 
Selçuk Çift Hat Elektrikli Sinyalizasyon 
Projesi kapsamında incelemelerde 
bulunmak üzere Selçuk’a gelen 
TCDD 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay 
14 Mayıs Mahallesi ile Cumhuriyet 
Mahallemiz arasındaki 5114 Sokak’ta 
yer alan alt geçidin yaya bağlantısının 
yapım ihalesine çıkacaklarını söyledi.

Koçbay; “Çalışmalarımızda Selçuk 
Belediyesi bizlere büyük destek oluyor. 
Özellikle şantiye alanı konusunda 
Selçuk Belediyesi de çalışmalarımızda 
bize çok yardımcı oldu. Sayın başkanın 
talepleri bizler için elbette çok 
önemli. Bizlere sunduğu olanaklar ve 
destekleri için sayın başkana teşekkür 
ediyoruz“

Mahalleli rahat 
edecek

Başkan Bakıcı; Bölge müdürümüz 
sağ olsun bizim her isteğimize 
yanıt veriyor. Bunun son örneği de 
14 Mayıs Mahallesi ile Cumhuriyet 
Mahallemiz arasındaki 5114 Sokak’ta 
yer alan alt geçidin yaya bağlantısıyla 
ilgiliydi. Bizim bu isteğimizle TCDD 3. 
Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye 
çıkarıldı. Cami ve okullaşmanın 
olduğu yerde, insanlarımızın zor 
duruma düşmeden rahatça karşıya 
geçmesini sağlayacak, güvenilir 
bir alt geçidi oluşturulacak olması 
memnuniyet verici”
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SOSYAL

YARDIM

Yeni dönem 
Kent Konseyinden 
Bakıcı’ya ziyaret

Yeni seçilen Selçuk Kent Konseyi 
Başkanı Atay Tozlu ve yürütme 
kurulu üyeleri Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’yı 
makamında ziyaret etti.

Bakıcı; ”El birliğiyle kenti 
yönetmenin en demokratik 
yollarından biri de kent 
konseyleridir. Kurulma amacı 
kentin dinamiklerini harekete 
geçirmek ve kenti birçok yönden 
geliştirmektir.

Kent konseyimizin üreteceği 
projelerden Selçuk Belediye 
Meclisi’nin istifade edeceğini, 
meclisin değerlendireceği bu 
konulardan da Selçuk halkının 
önemli ölçüde yarar sağlayacağı 
inancı içerisindeyim. Kent 
Konseyinin kurucu başkan ve 
üyelerine de yapmış oldukları 
çalışmalardan dolayı teşekkür 
ediyorum. Kent için ortak akılla 
hareket edecek olan yeni başkan 
ve yürütme kurulu üyelerine 
başarılar dilerim”

Tozlu; “Selçuk’ta kent konseyin 
kurulması bir ihtiyaçtı. Bunu da 
Sayın başkan gerçekleştirdi. 
Kendisine belediye başkanı 
olarak bir teşekkür borçluyuz. 
Bize üretilen her projede destek 
olacağını ifade etmesi bizim 
için bir güç kaynağıdır. Biz de 
kendimiz için Selçuk için, Selçuk 
halkı için üzerimize düşeni 
yapacağız. Elimizden gelenin en 
iyisini yapmaya gayret edeceğiz” 

SELÇUK BELEDİYE TİYATROSU

/selcukbeltr

/selcukbelediyesi
Selcuk Efes

YENİ YÜZLERİNİ ARIYOR

Başvurular: Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Detaylı bilgi: 0232 892 69 25 / 171

Çocuklar: 9-13 Yaş
Gençler: 14-20 Yaş

Yetişkinler: 20 Yaş ve üzeri
Kadınlar Grubu
Engelliler Grubu
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Vatandaşların taleplerini değerlendiren 
Selçuk Belediyesi Fen İşleri Ekipleri 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

5103 Sokak Yol TadilatıBelevi Mahallesi

İsabey Camii

Çamlık Yol Tamiri

Atatürk Mahallesi 1038 Sokak Havutçulu Mahallesi

İstiklal Caddesi

Hem yardım, 
hem tasarruf  

Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım 
İşler Müdürlüğü tarafından her yıl 
olduğu gibi bu yıl da kış mevsimi öncesi 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak odun 
yardımında buluyor. Sosyal yardımlarla 
ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında 
olmaya devam eden Selçuk Belediyesi 
yaptığı uygulamayla aynı zamanda 
tasarruf sağlamış oluyor.

Yakacak odun yardımında kullanılan 
odunların önemli bir kısmını Selçuk 

Orman İşletme Şenliği’nden temin 
eden Park ve Bahçeler Birimi kendi 
personeliyle kesim işlemlerini yaparak 
maliyetleri azaltmış, uyguladığı bu 
yöntemle de piyasa fiyatının yarısına 
getirmiş oluyor.

İhtiyaç sahibi 400 haneye dağıtımların 
yapılmaya başlandığını belirten 
yetkililer; Selçuklu vatandaşların soğuk 
kış günlerinde yanlarında olduklarını 
belirterek, aynı zamanda bir ton yakacak 
bedelinin 220 TL ye mal edilmesiyle de 
önemli ölçüde tasarruf sağlandığını, bu 
yöntemle daha fazla haneye yardımcı 
olduklarını belirtti.

Tasarruflar 400 hanenin 
yüzünü güldürdü

SOSYAL

YARDIM
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Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Tasarım Yarışması sonuçlandı. 
Rekor başvurunun yapıldığı mimari proje yarışmasının kazananı 75 sıra nolu projeyle Mert 
Velipaşaoğlu ile Didem Yavuz Velipaşaoğlu oldu. 

 Her ihtiyaca   
 cevap verecek 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği üyelerinin katılabildiği 
yarışmayla kentin imar planında 
belediye hizmet alanı olarak 
tanımlanan merkez 7263 metrekarelik 
alan üzerine yapılacak.  Kentin 
ihtiyaçlarına cevap verecek olan 
Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik 
Merkezi alanı içerisinde iki kapalı bir 
açık hava sineması, otopark, tanıtım 
ofisi,  gösteri salonu, sahne, fuaye, 
sergi salonu, kafeterya, restoranlar, 
dans- müzik ve tiyatro atölyeleri, 
seminer odaları,  kayıt ve ses odası 
gibi alanlar yer alacak. 

 8 proje ödül aldı
15 Ağustos 2016 tarihinde ilan 

edilen Selçuk Belediyesi Kültür 
ve Gençlik Merkezi Mimari Proje 
Yarışması için 299 şartname satın 
alınırken bunların 262 adedi proje 
teslimi gerçekleşti.   Projeler 25 
Kasım Cuma günü jüri tarafından 
dört aşamalı elemeye tabii tutuldu. 
Birinci elemede herhangi bir projenin 
elenmemesine karar veren jüri üyeleri 
son tur olan dördüncü turda 13 projeyi 
değerlendirdi. Son turda elenen 5 
proje sonrasında ödül alacak projeler 
belirlenmiş oldu. Yarışmada birinci, 
ikinci ve üçüncülük ödüllerinin yanı 
sıra beş adette mansiyon ödülü verildi. 
Ödül töreni ise Selçuk Belediyesi’nin 
belirleyeceği ileri bir tarihte 
gerçekleşecek.

Birincilik ödülüne layık görülen 75 sıra nolu projenin; yalın bir fikri kararlı 
bir tavır ile ortaya koyması ve bu kararlılığı mekansallaştırma becerisi 
ile açık ve kapalı kamusal mekanların esnek çözümü başarılı bulundu. 
Kavramsal yaklaşımında kullandığı tarihsel referansların biçimsellikten 
uzak, mekânsal ve çağdaş yorumu ise projenin en güçlü tarafı olarak 
nitelendirildi. 

Kültür ve Gençlik Merkezi 
Ya r ı ş m a s ı   S on u çl a n d ı

262 adet projeyle 
rekor 

başvuru

‘‘‘‘
Birinci olan proje


