
Kadın el emeği pazarı 

Vatandaşın bireysel 
talepleri üzerine de 
ilaçlama yapıyoruz 

Önemli olan uçkun 
mücadelesinden 
ziyade larva 
mücadelesi >7’de

>6’da

TOKİ Konutları Çeşme Modeli Olacak

Kaya; “Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın
vermiş olduğu talimatla Selçuk’ta
doğal gaz çalışmaları resmen başladı” 

Kadın El Emeği Pazarı her 
hafta Çarşamba günü çarşı 
merkezindeki yerini alıyor. 
Pazar Çarşı Merkezinde 
Zabıta Müdürlüğü önünde 
10.00–21.00 saatleri arasında 
faaliyet gösteriyor. 

Zafer Mahallesi Pranga Mevkii’nde bulunan ve tamamı 
maliye hazinesine ait olan T.C. Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı adına bedelsiz devir işlemi Selçuk Tapu 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Toplu konutlar, Çeşme Modeli olarak adlandırılan ve Selçuklu 
Mimarisine uygun olarak inşa edilecek.

SELÇUK BÜLTEN
‘‘Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.”

Temmuz - Yıl 2017    Sayı 93

>6’da

>4-5’te

O n l a r a  k a r ş ı 
sorumluluğumuz 

b ü y ü k

Başkan Bakıcı
Yerel Basınla 
buluştu
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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 Yıl: 7          Sayı: 93

Basım Tarihi: 
11 HAZİRAN 2017

www.selcuk.bel.tr

Şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmasının yanı 
sıra, el konulan sağlıksız ekmekler ve midyeler 
imha edildi.  
Selçuk halkını bilgilendiren zabıta müdürlüğü 

ekipleri vatandaşları nerede üretildiği belli 
olmayan gıda maddelerini satın almamaları 
konusunda uyararak; şüpheli durumları Alo 153 
Zabıta Hattı’na bildirmeleri çağrısında bulundu. 

Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına göz açtırmıyor. 
Pananos Sahili’nde uygun koşullarda hazırlanmadığı tespit edilen 50 kilogram midye ele geçiren 
zabıta ekipleri, 119 adet de kaçak ekmek satışa sunulmadan el koydu. 

Halk sağlığı tehdit eden 
ürünlerin satışına geçit yok!

Nöbetçi
ECZANELER

01 Ağustos 17 Salı
ARAT ECZANESİ - 0232 892 95 42

02 Ağustos 17 Çarşamba
TUĞÇE ECZANESİ - 0232 892 63 49

03 Ağustos 17 Perşembe
METİN ERKAN ECZANESİ - 0232 892 02 42

04 Ağustos 17 Cuma
EFES ECZANESİ - 0232 892 68 35
05 Ağustos 17 Cumartesi
ITIR ECZANESİ - 0232 892 62 27

06 Ağustos 17 Pazar
BAHAR ECZANESİ - 0232 892 06 27

07 Ağustos 17 Pazartesi
ŞİFA ECZANESİ - 0232 892 61 37

08 Ağustos 17 Salı
BERAY ECZANESİ - 0232 892 66 20

09 Ağustos 17 Çarşamba
KESKİN ECZANESİ - 0232 892 62 75

10 Ağustos 17 Perşembe
PELİN ECZANESİ - 0232 892 95 72

11 Ağustos 17 Cuma
Y.EMRE ECZANESİ - 0232 892 33 93

12 Ağustos 17 Cumartesi
NAZAR ECZANESİ - 0232 892 18 98

13 Ağustos 17 Pazar
ARAT ECZANESİ - 0232 892 95 42

14 Ağustos 17 Pazartesi
SELÇUK ECZANESİ - 0232 892 65 76

15 Ağustos 17 Salı
ÇUKUROVA ECZANESİ - 0232 892 81 15

16 Ağustos 17 Çarşamba
MELTEM ECZANESİ - 0232 892 78 79

17 Ağustos 17 Perşembe
KALBİM ECZANESİ - 0232 892 08 16

18 Ağustos 17 Cuma
BAŞARAN ECZANESİ - 0232 892 20 76

19 Ağustos 17 Cumartesi
METİN ERKAN ECZANESİ - 0232 892 02 42

20 Ağustos 17 Pazar
TUĞÇE ECZANESİ - 0232 892 63 49

21 Ağustos 17 Pazartesi
SAĞLIK ECZANESİ - 0232 892 69 28

22 Ağustos 17 Salı
Y.NERGİZ ECZANESİ - 0232 892 73 23

23 Ağustos 17 Çarşamba
BAHAR ECZANESİ - 0232 892 06 27

24 Ağustos 17 Perşembe
ARAT ECZANESİ - 0232 892 95 42

25 Ağustos 17 Cuma
TUĞÇE ECZANESİ - 0232 892 63 49

26 Ağustos 17 Cumartesi
ESEN ECZANESİ - 0232 892 2245

27 Ağustos 17 Pazar
METİN ERKAN ECZANESİ - 0232 892 02 42

28 Ağustos 17 Pazartesi
EFES ECZANESİ - 0232 892 68 35

29 Ağustos 17 Salı
ITIR ECZANESİ - 0232 892 62 27
30 Ağustos 17 Çarşamba

MELTEM ECZANESİ - 0232 892 78 79
31 Ağustos 17 Perşembe

ŞİFA ECZANESİ - 0232 892 61 37

Hamza Dağ 
Selçuk’ta
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi 
ve Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı  İzmir Milletvekili Hamza 
Dağ Selçuk’u ziyaret etti. 

Başkan Bakıcı’ya teşekkür
İzmir’in ilçelerine gerçekleştirilen ziyaretler kap-

samında Selçuk’a gelen Dağ; “2014 yılında büyük 
uğraşlarla kazandığımız İzmir’in güzide ilçele-
rinden birisi de Selçuk. AK Parti Belediyecili-
ğini Selçuk’ta da kesinlikle göstermemiz lazım. 
Ev sahipliği için teşkilatıma,  bugüne kadar Sel-
çuk’a yaptığı ve yapacağı hizmetlerden dolayı 
belediye başkanıma teşekkür ediyorum” dedi. Halk hükümetin gücüne inanıyor

İktidarın gücünü Selçuk’a taşıdıklarını dile getiren 
Başkan Bakıcı; “Halk hükümetin gücünün geleceği-
ne inandı. Bu güç geliyor; İZBAN ile geliyor; doğal 
gaz ile geliyor, Hükümet Konağı ile TOKİ ile geli-
yor. İnanın bu hizmetler yapıldığı zaman halkımızın 
memnuniyeti üst seviyeye çıkacaktır.  Bu projeler 
hükümet projeleridir, güçlü projelerdir. Sayın Cum-
hurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımıza İzmir’e gös-
terdiği hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. 
Selçuk’a gelmez denilen doğal gaz için çalışmalar 
başladı. İZBAN gelmez dediler, İZBAN geliyor. Hü-
kümet Konağı yapımı hızla devam ediyor. Bu büyük 
yatırımlara yenileri eklenecektir” dedi
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Şehitlerimizin adı 
bu parkta yaşayacak

Büyük kahramanlığa küçük hatıra

15 Temmuz’un tarihi bir ders olduğunu, Türk 
milletinin demokrasi ve milli egemenliğe büyük 
bir kararlılık ile sahip çıktığını vurgulayan Başkan 
Bakıcı “Siyasi düşüncesi ne olursa olsun Türk 
halkı tek yürek, tek yumruk olarak demokra-

siye ve milli iradeye sahip çıkmıştır.  Sahip çık-
mıştır çünkü nasıl ki vatan toprağı kutsalsa, 
Türk halkı bu kutsal vatan toprağı uğruna Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 
Kurtuluş Savaşı’nı yürütmüşse;  15 Temmuz 

gecesi demokrasi ve milli iradesine de aynı ka-
rarlılıkla sahip çıkmıştır.  Tabi bu önemli destan 
yazılırken maalesef aralarında güvenlik güçleri 
ve sivil vatandaşlarımızın şehit olması yüreği-
mizi yakmıştır” dedi.

15 Temmuz’un bir iyi bir de kötü sonucu oldu-
ğunu dile getiren Başkan Bakıcı; “Kötü olan 
sonuç devlet içerisindeki hain bir yapılan-
manın darbeye teşebbüs etmiş olmasıdır. İyi 
olan sonuç ise adeta; her şerde bir hayır var 
dedirten cinstendir. Türk halkı milli irade-
sinin yok sayılması karşısında hiç düşünme-
den birlik olmuştur. Başta Sayın Cumhur-

başkanımız olmak üzere siyasi düşüncesi 
ne olursa olsun Türk halkı tek yürek, tek 
yumruk olarak demokrasiye ve milli iradeye 
sahip çıkmıştır” dedi.

“Bu park bir milletin kendi kaderine sa-
hip çıkmak adına gösterdiği büyük kahra-
manlığın küçük bir nişanesi olarak ilçemize 
armağan etmekten mutluluk duyduğumu 

belirtmek isterim. Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitle-
rimiz başta olmak üzere, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin birlik ve bütünlüğü uğruna canını 
yok soyan ve 15 Temmuz gecesi demokrasiye 
sahip çıkma adına demokrasi şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize saygı 
ve sevgilerimi sunuyorum” dedi

Milletimiz demokrasiye 
sahip çıkmıştır 

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün 
ve bugün Selçuk halkının gösterdiği duruştan 
dolayı hemşehrilerime teşekkür eden Başkan 
Bakıcı; “Birbirinden farklı görüşlerde olan va-
tandaşımız burada. Değişik kesimlerden olan 
insanların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü’nü birlikte anmak için burada-
yız. Bu korkunç kalkışmaya yeltenen hainleri 

nefretle kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve Sayın Başbakanımızın dediği gibi darbeci-
ler Türk yargısından gerekli cezaları alacak-
tır. Türk toplumunun demokrasiye ne kadar 
bağlı olduğunun göstergesidir 15 Temmuz. 
Millet demokrasiye sahip çıkmıştır, çıkarken 
de burada olduğu gibi her düşünceden insan 
bir araya gelmiştir. Selçuklular olarak bizler; 
15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. 
Tüm Selçuklu hemşehrilerim de demokrasiye 
sahip çıkan yaklaşımlarından dolayı özellikle 
teşekkür ediyorum” dedi.

Selçuk Belediyesi tarafından yapılan 15 Temmuz 
Demokrasi ve Şehitler Parkı açıldı. 

15 Temmuz’da tek yürek olduk
Tüm Türkiye’nin meydanları doldurduğu darbe kalkışmasının birinci yıldönümünde 
Selçuklular’ın adresi de İstasyon Meydanı oldu. Akşam saatlerinde İstasyon Meydanı’nı 
dolduran Selçuklular, 15 Temmuz Şehitleri için okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti’ni ve Mevlid-i Şerifi 
dinlediler. Şehitler için edilen duaların yanı sıra İstasyon Meydanı’nda kurulan barkovizyonda 
gerçekleşen canlı yayını da katılımcılar, hep beraber izledi.   Temsili olarak demokrasi nöbeti 
tutan vatandaşlarımıza Selçuk Belediyesi tarafından yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Kalkışmanın 1. Yıldönümü nedeniyle Selçuk’ta düzenlenen 
anma programları kapsamında  Selçuk şehitliğinde dualar 
edildi. Şehit aileleri ziyaret edilip, ilçemizdeki camilerimizde 
mevlit-i şerif okundu.

Şehitlerimizi unutmayacağız

Başkan Bakıcı şehit 
ailelerini ziyaret etti
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Başkan Bakıcı Yerel Basınla buluştu
Yapılan her doğru işi ileriye taşıyacağız.
Bu bir felsefe, bir düşünce değişimidir.

“O yapmış ben 
değiştiririm” diye bir 
kompleksimiz olmadı 
Basın mensuplarından gelen sorular üzerine 
geçmiş dönemlerde yapılan projelere 
sahip çıkıldığını belirten Başkan Bakıcı; 
“Geldiğimden beri şunu söylüyorum; Biz 
hiçbir zaman kavga etmeyeceğiz. Biz geçmişi 
de sahipleneceğiz. Yapılan her doğru işi ileriye 
taşıyacağız. Ayasuluk, Deppo Efes, Yüksekokul 
projeleri biz geldiğimizde tamamlanmamıştı. 
Deppo Efes için o günün parasıyla 3 Milyon 
750 Bin TL’lik bir ödeme yaptık. Bunun 
yanında da 1 Milyon 900 Bin TL inşaattan kalan 
parayı tamamladık. Şu anda soğuk havamız 
fevkalade iyi çalışıyor. Bizim soğuk hava 
deposundaki esas görevimiz küçük üreticiyi 
korumaktır. Var olanları iyileştirmeye çalıştık, 
üzerine tamamlamaya çalıştık. Bu bir felsefe 
bir düşünce değişimidir. Geçmişi sahiplenme, 
ayağa kalkma adına bunlar önemli adımlar. 

Kale çepeçevre 
ışıklandırıldı
Önceki dönemden kalan projeleri kullanmaya 
devam ediyoruz, sahipleniyoruz. O yapmış 
ben değiştiririm diye bir kompleksimiz 
olmadı. Şu anda kale ile ilgili muazzam bir 
ışıklandırma yapıldı. Sadece ön yüzü Selçuk’a 
bakan yüzü değil, çepeçevre ışıklandırıldı. 
Geçmişi sahiplenme, ileriye götürme ve kamu 

kaynaklarını doğru kullanma. Felsefemiz 
budur” dedi.

905 bin metrekarelik 
alanın TOKİ’ye devir 
işlemi tamamlandı
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı Selçuk’ta devam eden, hayata geçen 
projelerin gidişatı hakkında önemli bilgiler 
verdi. TOKİ, İZSU Çalışmaları, doğal gaz, 

İZBAN,  Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik 
Merkezi gibi projelerin aşamaları hakkında 
detaylı bilgiler veren Başkan Bakıcı, halkın 
beklediği projelerin bir bir hayata geçeceğini 
söyledi. 

Çeşme modeli
Selçuk halkı tarafından uzun süreden beri 
beklenen TOKİ Projesi’nde önemli bir adım 
atıldı..  Pranga Mevkii olarak bilinen yeni 
alanın deprem riski açısından da oldukça 
güvenli olduğunu belirten Başkan Bakıcı; “ 905 
bin metrekarelik alan şu an TOKİ’nin tapulu 
malı oldu. Alan üzerinde yapılan evler Çeşme 
modeli şeklinde olacak. Yani Selçuk’un tarihi ve 
kültürel yapısına uygun olacak.  TOKİ ile ilgili 
Sayın Başbakanımıza ve İzmir Milletvekilimiz 
Atilla Kaya’ ya teşekkür ediyorum” dedi. Daha 
önce TOKİ’ye tahsis edilmesi düşünülen 136 
dönümlük alanda ise hastane yapılacak. 

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı basın 
mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Başkan Bakıcı’nın 
yanı sıra başkan yardımcıları Yılmaz Çırak, Tülay Ayarman 
ve daire müdürleri de katıldı. 
Basın toplantısı Selçuk Belediye Basın Bürosunun hazırladığı 
3. Yıl Tanıtım filmi ile başladı. Sivrisinekle mücadele, doğal 
gaz, içme suyu, mezarlık, otopark başta olmak üzere Selçuk’u 
ilgilendiren pek çok konu hakkında soruları cevaplandıran 
Başkan Bakıcı “Selçuk ehil ellerde” dedi.  
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Bu kış inşallah 
mezarlığı artık su 
basmayacak.
Devam eden ve yapılacak projelerin yanı 
sıra   hayata geçmiş projeler hakkında da bilgi 
veren Başkan Bakıcı; “ Selçuk’ta görülmemiş 
bir dere ıslahına giriştik. Abuhayat deresi 
boydan boya yenilendi. Barış caddesi sel 
yaratan unsurlardan kurtarıldı. Bu kış inşallah 
mezarlığı artık su basmayacak. Burada İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne büyük görev düşüyor. 
Mezarlığı su basmaması için İzmir Büyükşehir 
Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile ilgili gerekli 
çalışmalar yapıldı. Şu anda orada istinat duvarı 
yapımı için ihale izni var. Kısa zamanda o 
derenin etrafı çepeçevre su basmasın diye 
kararlarını aldık” dedi. 

Plan olmadan bir 
kentin gelişmesi 
mümkün değildir
Selçuk’un Nazım İmar Planlarıyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Selçuk Belediye Başkanı 
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; “Biz Selçuk’ta Nazım 
İmar Planı’nı bitirdik. Kent bilimciler “nazım 
imar planları için bir kentin anayasasıdır” 
ifadesini kullanır. Plan olmadan bir kentin 
gelişmesi mümkün değildir. Planlama her 
şeyin başıdır. Şirince’de nazım imar planları 
bitme aşamasına gelmiştir. Plan bitti, biz 
meclisimizden geçirdik. Büyükşehirden de 
geçti, kurulda. Plan geldikten sonra proje 
oluşturulacak ve sokak sağlıklaştırma, cephe 
giydirme hayata geçecek. 
Şirince’yi Kemeraltı havasından çıkaracağız
Artık istiyoruz ki, Şirince Kemeraltı 
havasından çıksın, her türlü malın satıldığı 
bir yer olmasın. Şirince’de yerli ürün pazarı 
oluşturacağız.  Kente özgü ürünler satılsın. 

İmar planı bittiğinde herkes kendine çekidüzen 
verecek” dedi.

Gelirlerimizi arttırdık 
Yönetim felsefesini çeşitli örneklerle açıklayan 
Başkan Bakıcı; “Selçuk birçok ilçeye göre daha 
az geliri olan bir ilçe. Buna rağmen bazı tesislerin 
iyi işletilmesi ile önemli gelirler elde ediyoruz. 
Gelirlerimizi arttırdık. Ecrimisillerimizi sıkı 
takip ediyoruz. Belediyenin mallarına sahip 
çıkıyoruz. Vatandaşın hisse satışının önünü 
açtık” dedi. 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 
Kanunu ile harcama yetkisini ilgi müdürlüklere 
verildiğini belirten Başkan Bakıcı; “Ama bunu en 
verimli şekilde kurumun menfaatini koruyarak 
harcama zorunluluğu bilincini vererek 
yapıyoruz” dedi. 

Gençleri zararlı 
alışkanlıklardan uzak 
tutmayı hedefliyoruz.
2016   yılında açılan yarışma ile projesi 
seçilen Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik 
Merkezi’nin uygulama projesinin şu anda 
çizildiğini ifade eden Başkan Bakıcı; “Selçuk’ta 
ilk kez belediyenin imkanlarıyla bir kültür 
merkezi yapılacak. 2018 yılında uygulama 
projesi bitirilerek ihaleye çıkılacak. Kültür 
ve Gençlik Merkezimiz basit, sade, düşük 
maliyetli ve bir o kadar da fonksiyonel olacak” 
dedi. Başkan Bakıcı ayrıca gençlerin sanat, 
spor ve sanatsal etkinliklerinin yanı sıra 
Kültür ve Gençlik Merkezi’nin kentte yarattığı 
dönüşümle gençleri zararlı alışkanlıklardan 
uzak tutmayı hedefliyoruz.

 Selçuk Belediye Tiyatrosu “10 Günde 10 Oyun” Projesi sona 
erdi. Proje kapsamında 2000 seyirciye ulaşan Selçuk Belediye 
Tiyatrosu, önümüzdeki aylarda bir tiyatro festivaline hazırlanıyor

10 Günde 10 Oyun büyük ilgi gördü

Selçukluları tiyatroyla buluşturan Selçuk Belediye Tiyatrosu 1 Temmuz iti-
bariyle 10 Günde 10 Oyun Projesi Midas’ın Altınları oyunuyla başladı. On 
gün boyunca Acil Servis, Öksüz Kız, Yalancının Mumu gibi oyunları sahne-
ye koyan Selçuk Belediye Tiyatrosu ilk kez bir dönem oyunu olan Moliere ta-
rafından yazılan Kadınlar Mektebi’ni de sahneye koydu. Bir dizi oyuncusuna 
da ilk kez yer veren Selçuk Belediye Tiyatrosu Oyuncu Tevfik İnceoğlu’nu da 
Kadınlar Mektebi adlı oyunda konuk oyuncu olarak ağırladı. 

Selçuk Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Erol Namdar 10 oyunun 8’inde rol 
aldı. Toplam 46 kişinin rol aldığı oyunlar 14 saatten fazla süre Selçuklular’a 
tiyatro keyfi yaşattı. Seyircinin  ilgisinden oldukça memnun olduğunu dile 
getiren Selçuk Belediye Tiyatrosu Genel Yönetmeni Erol Namdar önümüz-
deki aylarda Selçuk’ta bir tiyatro festivali düzenlemeyi amaçladıklarını be-
lirtti. 
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UNESCO Kenti sporda İzmir ilçelerine fark atıyor 

Kadın el emeği pazarı 
her Çarşamba aynı yerde 

Onlara karşı sorum- 
luluğumuz büyük

Selçuk Belediyesi önemli bir duyarlılığa daha imza attı.  Sıcak havalarda 
sokak hayvanları için yapılan su kapları kentin önemli noktalarına 
yerleştirildi. Vatandaşların rahatça su dolumu yapabileceği kaplar ile 
sokak hayvanları sıcak havalarda susuz kalmayacak. 
Özellikle sıcak havalarda susuz kalan hayvanların imdadına yetişen 
su kaplarının konulması Selçuklu vatandaşların da takdirini topladı. 
Vatandaşların su doldurabileceği kaplar sayesinde sokak hayvanlarının 
sıcak havalarda susuz kalmasının önüne geçilmiş olacak. Sokak 
hayvanları konusunda Selçuklu vatandaşların her zaman duyarlı 
olduklarını belirten Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; 
“Sokak hayvanları hayatımızın, doğamızın bir parçası. Onlara karşı 
büyük sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzun bir parçası 
olarak sokaklara yerleştirilen su kapları, vatandaşlarımızın duyarlılığı 
sayesinde can dostlarımızın su ihtiyacını karşılayacaktır” dedi. 

Selçuk Belevi Gençlikspor Kulübü’nün başarılı kız futbolcuları Selçuk Belediye 
Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’yı makamında ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu 
tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’na katılan Belevi Gençlik 
Spor Kız Futbol Takımı Oyuncularına madalyalarını Başkan Bakıcı taktı. 
Selçuk’ta kültür, sanat ve spor ile ilgili çalışmalarda Selçuk Belediyesi’nin desteğinin 
artacağını belirten Başkan Bakıcı; “ Selçuk’ta spor, kültür ve sanat alanında da çok 
yetenekli gençlerimiz var. Bunlara elimizden geldiğince destek oluyoruz, daha da 
fazla destek olmaya çalışacağız. Sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu Selçuk 
açısından çok önemli. Kulüp başkanı ve tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik 
ediyorum” dedi. Başkan Bakıcı sportif faaliyetlerin artacağını vurgulayarak bu 
amaçla Belevi, Çamlık, Cumhuriyet Mahalleleri’nde yapılan yeni futbol sahalarının 
yanı sıra tören alanında birçok tesisi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın desteğiyle 
ilçeye kazandırdıklarını belirtti. 

Selçuk Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 
hayata geçirdiği Kadın El Emeği Pazarı yaz aylarında hizmet 
vermeye devam edecek. Selçuklu kadınların el emeği, göz nuru 
ürünleri ve gıda maddelerini satışa sunduğu Kadın El Emeği Pazarı 
her hafta Çarşamba günü çarşı merkezindeki yerini alacak. Pazar 
Çarşı Merkezinde Zabıta Müdürlüğü önünde 10.00 – 21.00 saatleri 
arasında faaliyet gösteriyor. 

Örgü, dantel başta olmak üzere her türlü el emeği ürünün yanı sıra 
gıda ürünlerinin de satıldığı Kadın El Emeği Pazarı’nda satış yapacak 
kadınlarımıza Selçuk Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
gıda mühendisleri tarafından hijyen eğitimi, gıda güvenliği ve gıda 
saklama koşulları hakkında bilgi veriyor.

Kız futbol takımından Başkan Bakıcı’ya ziyaret
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En iyiler yarıştı

Önce halk sağlığı, önce ekolojik denge 

Asıl olanın uçkun mücadelesinden ziyade larva mücadelesi 
Vatandaşın
bireysel talepleri
üzerine de ilaçlama
yapıyoruz 

Selçuk kamuoyunda konuşulan 
sivrisinek mücadelesi ile ilgili önemli 
bilgiler veren Başkan Bakıcı asıl olanın 
uçkun mücadelesinden ziyade larva 
mücadelesi olduğunun altını çizerek; 
“Sinek ilacı bugün İzmir’in birçok 
ilçesinde kullanılmıyor.  Batıda 
hiç kullanılmıyor. İnsan sağlığı ve 

doğanın dengesi için artık yavaş yavaş 
ilaçlamasının  kaldırılması gerektiği, 
larva mücadelesinin çok daha güçlü 
yapılması ve sinek üremesinin önüne 
geçilmesinin esas olduğu ifade ediliyor. 
Bu ilaçların kanserojen etkisi var, insan 
sağlığı için sıkıntı, doğada yaşayan 
diğer canlılar için sıkıntı” dedi. 

Hayvancılık yapılması, fosseptik çukurlarının 
bulunması, alt yapının yetersiz oluşu, sulak 
ve yeşil alanın daha fazla olması sebebiyle 
köylerde ilaçlama yapıldığının altını çizen 
Başkan Bakıcı; “Köylerde ilacın dağılma 
alanı daha fazla olduğu için insan 
teneffüs etmesi daha zor. Kısacası köyler 
ve şehir merkezi açısından kullanılan 
ilaçların etkisi açısından bariz farklar 
da var. Veteriner hekimimizin verdiği 
bilgiyi paylaşayım; ilçemizde 4631 nokta 
ilaçlanıyor” dedi. 

Sivrisinekle mücadelede etkili, insan ve doğa sağlığını göz önünde bulundurulduğunun altını çizen Başkan Bakıcı;  “Çalışmalarımızı duyarlı ve güçlü 
bir şekilde yapıyoruz. Her bakımdan baktığınız zaman Selçuk ehil ellerde. Bu işin kolayı ilaçlamaktı. Ama hem vicdani sorumluluk, hem de çevre 
sorumluluğu bunu yapmamamız gerektiriyor. Biz hem çevreyi, hem de insan sağlığını koruyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu arada vatandaşın 
bireysel talepleri üzerine de ilaçlama yapıyoruz” dedi. Konuyla ilgili Selçuk Belediyesi veteriner hekimi Ersin Çakmak’ta Sivrisinekle mücadelede 
İzmir’de halk sağlığı sertifikası olan üç belediyeden biri olduklarını vurgulayarak yapılan çalışmalarla ilgili basın mensuplarına detay bilgiler verdi. 

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı yaz boyunca Selçuk kamuoyunu yakından ilgilendiren sivrisinek mücadelesi 
ile ilgili Selçuklu yerel basın mensuplarına önemli açıklamalar yaptı. Sivrisinekle mücadelede iki temel prensibin bulunduğunu 
belirten Başkan Bakıcı; “ İnsan sağlığı ve ekolojik dengeyi gözetmeden hiçbir adım atmıyoruz” dedi. !Kadın el emeği pazarı 

her Çarşamba aynı yerde 

8. Belevi Şeftali Şenliği Selçuk’un Belevi Mahallesi’nde yapıldı. Yoğun 
katılımın gerçekleştiği şenlik kapsamında en iyi şeftali ve en iyi şeftali reçeli 
yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.  

Üreticinin yüzü gülmeli
Selçuk’un Belevi Mahalle Meydanı’nda 

düzenlenen 8. Şeftali Şenliği’nde bir konuşma 
yapan Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı, Selçuk topraklarının bereketli topraklar 
olduğunun altını çizerek; “Bu topraklarda 
yetiştirilen ürünler türlerinin en iyisidir. Burada 

üretilen her türlü mahsulün ihracata yönelik 
üretiliyor. Bu ürünlerden bir tanesi de şeftalidir. 
Bizlere de düşen bu üretilen şeftalileri en iyi 
şekilde değerlendirmek ve halkımızın tüketimine 
sunmaktır. Üreticinin yüzünün gülmesi için bütün 
gayretimiz üreticinin mahsulünün gereken değeri 
bulmasına yöneliktir.  8. Belevi Şeftali Şenliği’nin 
bereket getirmesini ve üreticinin emeğinin 
karşılığını aldığı bir sezon diliyorum” dedi. Kadın 

El Emeği Pazarı stantlarının açıldığı şenlikte 
Kuşadası Çınar Köyü Zeybek Ekibi’nin gösterisi 
de büyük beğeni topladı. 

Başkan Bakıcı’nın konuşmasının ardından 8. 
Belevi Şeftali Şenliği’nde en iyi şeftali ve en iyi 
şeftali reçeli seçildi. Yarışmaların ardından şenliğe 
katılanlar Murat Gezer’in söylediği türküler 
eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.  
Şenlik Ege Türk TV den de canlı yayınlandı.

Belevi Şeftali Şenliği yapıldı




