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Değerli üyelerimiz, 
Acı ve tatlı olayları, gelişmeleri ile bir yılı daha geride bırakarak, 
huzur içinde yaşanacak yeni bir yıla girmenin umuduyla 2015 yılının 
ikinci ayını da geride bırakıyoruz. 

Kuşkusuz yeni yıl, beklentiler ve hedefler yönünden bireyler ve 
ülkeler için farklı anlamlar yüklenerek karşılanır. Biz bu yıl Ticaret 
Odası olarak üyelerimizin daha rahat ve daha huzurlu bir yıl 
geçirmelerini, risklerinin en az, karlarının en fazla olduğu bir yıl 
olmasını diliyoruz. 

2015 yılında Odamızın belirlediği hedefler doğrultusunda 
çalışmalara hız vereceğimizi belirtmek isterim. 2014 yılı Oda 
olarak ilkleri gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Odamızın 25. Yaşını 
kutladığımız 2014 yılında kuruluşumuzdan bu yana hizmet veren 
bir arkadaşımız emekli oldu. İlk defa Selçuk Ticaret Odası olarak 
ilki Berlin’de olmak üzere dünyanın en büyük turizm fuarlarında 
katılımcı olarak yer aldık. Selçuk’ta ilk defa kent kültürü odaklı 
kurumumuzun sahip olduğu Selçuk Vizyon Dergisi yayın hayatına 
başladı. Türkiye’deki bütün odalara da gönderdiğimiz dergi 
Selçuk’un aynı zamanda dışarı açılan penceresi oldu.  İlk defa 
düzenlediğimiz KOSGEB girişimcilik kurslarını bitiren arkadaşlarımız 
işyerlerini açarak Selçuk ekonomisi içinde yerlerini aldılar.  Şimdiye 
kadar 4 dönem açtığımız kurslarda 120 kişiye toplamda 8400 saat 
eğitim verdik.  

Göreve geldiğimizden bu yana birlikte olmanın gücüne inandık. 
“Birlikte daha güçlüyüz” mesajımızla bütün kurum 
ve kuruluşlara kapımızı açtık, birlikte hareket etme çağrımızı 
seslendirdik. Bu çağrımız sonuçsuz kalmadı. Yaptığımız girişimlerle 
ve kurumlararası diyaloga inancımızla bunun meyvelerini 
almaya başladık.   İlk defa ilçe olarak Odamız, belediyemiz, 
Kaymakamlığımız, diğer meslek kuruluşlarımızla birlikte bir sinerji 
oluşturmak için ortak hareket edebildiğimizi gördük. Selçuk’un 
turizmden ekmek yiyen insanları için yurtdışında ve yurtiçinde 
tanıtımımızı daha iyi yapabilmek amacıyla özel sektör mantığı ve 
kamu kuruluşlarının gücünü arkasına alan bir kooperatif kurmanın 
adımlarını attık. Bunlar ilçemizin hem sosyal hem de ekonomik 
olarak gücünü artıracak çok önemli girişimlerdir. 

Her zaman inandığımız ve savunduğumuz şeffaflık ve birliktelikle, 
ilçemiz ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda bu yıl da 
yapılacak çok iş var. KOSGEB girişimcilik kurslarımız bu yıl da devam 
edecek. Hizmet kalitemizi artırmak için birçok etkinlik ve eğitim 
programımızı iş planımıza aldık. Siz değerli üyelerimize Akredite 

oda olarak beş yıldızlı hizmet verebilmek amacıyla akreditasyon 
başvurumuzu bu ay içinde yapıyoruz. 

Dünyanın en büyük turizm fuarlarına katıldığımız 
gibi Selçuk’un tarımda, yaş sebze ve meyvede hak 
ettiğini alması amacıyla en büyük tarım fuarlarında 
etkin bir şekilde yerimizi almak için hazırlıklar 
yapıyoruz. 

Biz biliyoruz ki Selçuk geliştikçe ekonomimiz 
gelişecek. Selçuk tanıtıldıkça üyelerimizin ürün ve 
hizmetleri değer bulacak. Kurum olarak ortaya 
koyduğumuz çalışmalarda Selçuk’un önünü açmak 
ve ortak amacımız olan Selçuk ekonomisinin 
gelişmesi için katkı koyan başta üyelerimiz olmak 
üzere destek olan tüm Selçuk sevdalılarına buradan 
teşekkür etmek gerek.  Çünkü kişiler, isimler gelip 
geçicidir, makamlar sürelidir. Aslolan kurumlardır, gerçek 
olan, kurumların var olma sebebi olan halktır, Selçuk’tur, İzmir’dir, 
Türkiye’dir. Daha medeni, daha huzurlu, daha rahat bir Selçuk’ta 
yaşamak bütün çocuklarımızın hakkıdır. Biz çıktığımız yolda bunu 
ilke edindik. Bizi destekleyen arkamızda olan tüm üyelerimizin gücü 
ve memleketimizin güzel insanlarıyla birlikte çalışmaya, laf değil iş 
üretmeye yine devam edeceğiz.  Çünkü  Selçuk ve İzmir sevdamız 
hiç bitmeyecek. 

Sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle,

Koray Yolcu
Selçuk Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

SELÇUK VE İZMİR 
SEVDAMIZ 
HİÇ BİTMEYECEK
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MECLİS ÜYELERİMİZ

Yusuf Dereli
Meclis Başkanı

Murat Tabak
Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi

Tamsuer Gültekin
Meclis Üyesi

Volkan Tabak
Meclis Başkan 
Yardımcısı

Dr. Alpaslan Coşkun
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Uysal
Meclis Üyesi

Ümit Yolcu
Meclis Katip Üyesi

İlkan Gülgün
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Ünsal
Meclis Üyesi

Koray Yolcu
Yönetim Kurulu 
Başkanı

Mustafa Kırıtak
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Zeki Yeni
Meclis Üyesi

Hakan Saçlıoğlu 
Meclis Üyesi

İsmail Karahan
Meclis Üyesi

Levent Karavan
Meclis Üyesi

Yusuf Dereli Butik 
Yusuf Tekstil Ticaret
4. Meslek Grubu

Tabaklar İnşaat 
Tic. Ltd. Şti. 
2. Meslek Grubu

Tamsuer Gültekin - 
Ege Elektrik
5. Meslek Grubu

Tabaklar Mühendislik 
Hizmetleri
5. Meslek Grubu

Abc İş Güvenliği Sağlık 
Turizmi Dan. Medikal Özel 
Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 
6. Meslek Grubu

Sempe Turizm 
Taşımacılık İthalat İhracat 
Ve Ticaret Ltd.Şti.
1. Meslek Grubu

Efes Çini Turizm 
Hediyelik Eşya Tekstil 
San. Tic. Ltd. Şti.
4. Meslek Grubu 

Kırkınca Otelcilik 
Taşımacılık Seyahat Tur.
İnş.Tic..Ltd.Şti.
6. Meslek Grubu

Mustafa Ünsal-Ünsal 
Tarım Ürünleri İç ve 
Dış Ticaret
1. Meslek Grubu

İsmail Karahan Tarım 
Gıda Taşımacılık İnşaat 
Turizm Sanayi İç ve Dış 
Tic. Ltd. Şti.
1. Meslek Grubu

Dörtler İç Ve Dış Tic.
Ltd.Şti.
6. Meslek Grubu

Kırıtaklar Selçuk Mandrası 
Hayvan Ürünleri Tic.Ve 
Sanayi Limited Şirketi
1.Meslek Grubu

Aslım Zeki Yeni Halı 
Kuyumculuk Sarrafiye Turizm 
Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.
4. Meslek Grubu

Karahanlar Akaryakıt Ve 
Turistik Tesisleri Ticaret 
Ltd.Şti.
3. Meslek Grubu

Levent Karavan Karavan 
Mermer
2. Meslek Grubu

Murat Tabak
Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi

Dr. Alpaslan Coşkun
Yönetim Kurulu Üyesi

İlkan Gülgün
Yönetim Kurulu Üyesi

Koray Yolcu
Yönetim Kurulu 
Başkanı

Mustafa Kırıtak
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Tabaklar İnşaat 
Tic. Ltd. Şti. 
2. Meslek Grubu

Abc İş Güvenliği Sağlık 
Turizmi Dan. Medikal Özel 
Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 
6. Meslek Grubu

Kırkınca Otelcilik 
Taşımacılık Seyahat Tur.
İnş.Tic..Ltd.Şti.
6. Meslek Grubu

Dörtler İç Ve Dış Tic.
Ltd.Şti.
6. Meslek Grubu

Kırıtaklar Selçuk Mandrası 
Hayvan Ürünleri Tic.Ve 
Sanayi Limited Şirketi
1.Meslek Grubu

YÖNETİM KURULUMUZ 



5

SELÇUK VİZYON /  2015 / SAYI 2

Yıl: 1 Sayı: 2
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Selçuk Ticaret Odası adına 
Sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı
KORAY YOLCU

Sorumlu Müdür
BERRİN DERELİ

Genel Yayın Yönetmeni
Tanıtım ve Basın Danışmanı
BERRİN DERELİ

Yayın Kurulu
MUSTAFA KIRITAK
DR. ALPASLAN COŞKUN
MURAT TABAK
İLKAN GÜLGÜN

Katkıda Bulunanlar
NİLÜFER ÖZTÜRK SİLAY

Ön Hazırlık ve Baskı
KANYILMAZ MATBAACILIK

Tasarım ve Görsel Yönetmen
AYŞEN ŞEN BOSUM

Yönetim Yeri
Selçuk Ticaret Odası
Atatürk Mh. 1013 Sk. No: 4
Selçuk- İZMİR
Tel: 02328927010
Faks: 02328927009 
info@selcukticaretodasi.org.tr
www.selcukticaretodasi.org.tr

Yayın Türü
Süreli yaygın yayındır

Basım Tarihi
Şubat 2015

Dergimiz üç ayda bir yayımlanır. 
Dergide yayınlanan yazılar aksi 
belirtilmedikçe Selçuk Ticaret 
Odası’nın resmi görüşünü 
yansıtmaz. İmzalı yazıların 
içeriğinden yazarları sorumludur. 
İzin alınmak suretiyle kaynak 
belirtilerek dergiden alıntı yapılabilir. 

SELÇUK

Vizyon

KA
PA

K 
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NU
SU

BİLİYOR MUYDUNUZ?
EFES ANTİK TİYATROSU ANADOLU’NUN EN BÜYÜK 
ANTİK  TİYATROSUDUR. 
Panayırdağ’ın batı yamacına kurulmuş olan Efes Antik Kenti ndeki Büyük 
Tiyatro, liman yönü olan batıya bakmaktadır. Böylece şehrin en büyük 
yapısı gemi ile gelen ziyaretçiler tarafından çok uzaktan görülebilmektedir. 
Helenistik dönemde yamacın doğal kaya yapısı altyapı olarak kullanılarak 
inşa edilmiştir. 24000 oturma kapasitesi ile Hellenistik dönemde inşa 
edilen Efes Antik Tiyatro’su, Efes Harabeleri’nin en göz kamaştıran 
kısımlarından biridir. Tiyatro aynı zamanda Efes Harabeleri’nin en iyi 
korunmuş ve 150 metrelik çapıyla en büyük alanıdır.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 
‘lisanslama sözleşmesi’ imzalamadan işyerlerinde radyo ve 
televizyondan müzik dinlemek ceza getiriyor. Fikir ve Sanat 
Eserleri Yasası’na göre cafe, bar, taksi, kahve, muayenahane, 
eczane, hastane, pastane, mağaza, otel gibi herhangi bir 
ticari alanda müzik, video gibi yayınların yapılabilmesi için 
mutlaka ‘lisans’ ücreti ödenmesi gerekiyor. 
Hem Türkiye’deki hem de dünyadaki 150 milyon eser 
sahibi adına lisanslama faaliyetlerini MESAM- Türkiye 
Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile MSG- Musiki Eseri 
Sahipleri Grubu Meslek Birliği yürütüyor. 
Bu izinleri almak için Meslek Birliklerine başvurmak ve 
sektör, bölge, büyüklük gibi parametrelere göre değişen 
bedeli ödemek yeterli. Konuyla ilgili aşağıdaki linkten bilgi 
alabilir ve lisan s almak için başvuruda bulunabilirsiniz.
http://www.mu-yap.org/getdata.asp?PID=144

TİCARİ ALANDA 
MÜZİK YAYINLAYANLAR 

DİKKAT!



6

SELÇUK VİZYON /  2015 / SAYI 2

“Sizin Oraların Ne’si Meşhur?” sloganıyla  
ziyaretçilere kapılarını açan YÖREX 2014 
Fuarı’nda Türkiye’nin dört bir yanından 
ilçe ve iller yöresel ürünlerini tanıttı. 
Selçuk Ticaret Odası tarafından alınan 
50 m’lik standta Selçuk’un bütün turizm 
değerleri ile ilçemizde üretilen tarım ve 
gıda ürünleri Oda Başkanı, yönetim kurulu 
üyeleri ve firma temsilcileri tarafından 
tanıtıldı. 

Selçuk’tan firmaların,  Kombuçay, 
Zeytinsarayı, Oro , İnciray, Uçaklar, 
Kırkınca Keçe gibi markaların ürünlerinin 
tanıtıldığı fuarda Selçuk broşürleri ve 

tanıtım CD’leri  ziyaretçilere verildi. Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu, 
“Yönetim Kurulu üyelerimiz Alpaslan 
Coşkun, İlkan Gülgün, Tanıtım ve Basın 
Danışmanımız Berrin Dereli ve  Ticaret 
Sicil Müdürümüz Ozan Çamlıca ile birlikte 
Selçuk’u en iyi şekilde tanıttık.  İzmir’deki 
fuarlardan sonra Antalya’da alanındaki 
en önemli fuarlardan olan YÖREX 
Fuarı’na Selçuk olarak ilk defa katıldık. 
Önümüzdeki yıllarda üyelerimizle birlikte 
daha güçlü bir tanıtım yapacağımıza 
inanıyoruz. Bütün üyelerimizi önümüzdeki 
fuarlarda tanıtım atağında bulunmaya 
davet ediyoruz” dedi.

OD
AD

AN
 H

AB
ER

LE
R

TİCARET 
ODASI 
ANTALYA’DA 
SELÇUK’U 
TANITTI

Selçuk Ticaret Odası Antalya’da 
düzenlenen Yöresel Ürünler 
Fuarı’nda Selçuk’u tanıttı. Beş 
gün süren fuar kapsamında 
ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği 
STO standında Selçuk’un turizmi 
ile ürün ve markaları tanıtıldı.  
22 Ekim’de Antalya’da başlayan 
YÖREX 2014’de açılış töreninin 
ardından Selçuk Ticaret Odası’nın 
standını Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz ve TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ziyaret etti. 
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Selçuk Ticaret Odası yönetim kurulu ve meclis üyeleri CHP İlçe Başkanlığı 
seçimleri sonucu yeni oluşan yönetimi tebrik için ziyaret etti. 

OD
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R

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Koray Yolcu, yönetim kurulu üyeleri  
Murat Tabak, Alpaslan Coşkun, İlkan 
Gülgün, Meclis Başkanı Yusuf Dereli, 
meclis üyeleri Ümit Yolcu, Zeki Yeni, 
Tamsuer Gültekin, Genel Sekreter 
Filiz Acargil ve Yönetim Kurulu 
Danışmanı Berrin Dereli’den oluşan 
Ticaret Odası heyeti CHP Selçuk  İlçe 
Başkanlığını ziyaret etti. CHP Genel 
Kurulunda yapılan seçimle yeni 
oluşan parti yönetiminde Başkanlığa 
seçilen Hasan Uysal’ın, çok sayıda 
parti yöneticisi ve kadın kolu üyesinin 
karşıladığı heyet yeni yönetimi tebrik 
ederek Selçuk için hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Selçuk için yapılacak çalışmalar ve 
yenilikler konusunda her zaman 
görüş alışverişinde bulunmaya önem 
verdiklerini belirten STO Başkanı 
Koray Yolcu, Selçuk’ta birlikte hareket 
ederek Selçuk’un yararına pek çok işin 
gerçekleştirilebileceğine dikkat çekti.  
Ticaret Odası’nın partiler üstü yapısı 
olduğunu söyleyen Yolcu “Odamıza 
kayıtlı üyelerimizin meclisimizin ve 
yönetimdeki arkadaşlarımızın ayrı 

siyasi görüşleri olabilir. Ama biz 
ortak bir dil kullanıyoruz. Bu dilde 
ayrıştırmak yok birleştirmek var. 
Biz demokrasi zemininde Selçuk 
için bir araya gelip düşüncelerimizi 
paylaşabiliyoruz. Bu kültürü bütün 
ilçemize yaymalıyız.” dedi. Selçuk 
turizm değerlerini hem ulusal hem 
uluslar arası alanda daha iyi tanıtmak 
ve koordinasyonu sağlamak için 
bir turizm platformu oluşturmaya 
çalıştıklarını belirten Başkan Yolcu bu 
platformda siyasi partilerin, meslek 
kuruluşlarının ve her kurumun 
desteğine, fikrine ihtiyaç var. Aslolan 
Selçuk ise gerisi teferruattır” dedi.

Meclis Başkanı Yusuf Dereli de yeni 
seçilen ilçe başkanı Hasan Uysal’ı 
tebrik ederek Selçuk’un gelişmesi 
ve ekonomik olarak canlanması için 
her kurumun çabasına ve birlikte 
hareket etmeye ihtiyaç olduğunu 
söyledi. Dereli “Selçuk’ta bu birlik 
olursa pek çok kapıyı açabiliriz. 
Gerektiğinde Valimize gideriz, 
Büyükşehir Belediyemize gideriz, 
Ankara’da Odalar Birliği’ne gideriz. 
Birlikte hareket edersek bundan karlı 

çıkan hep Selçuk olur” dedi.  Yönetim 
Kurulu üyesi Alpaslan Coşkun da 
yeni başkanı tebrik ederek turizm 
platformunun Selçuk’ta önemli bir 
eksikliği gidereceğine dikkat çekti. 

CHP İlçe Başkanı Hasan Uysal Ticaret 
Odası heyetinin ziyareti sebebiyle 
teşekkür ederek “ Odanın bir meclis 
üyesi olmam sebebiyle kurumdaki 
demokrasi zeminini kendim de 
bizzat tecrübe ediyorum. Selçuk’un 
ve Selçuklunun daha iyi şartlara 
kavuşması için her kurumun ayrı 
bir misyonu var. Birlikte çalışarak, 
birlikte üreterek birlikte başaracağız. 
Nazik ziyaretiniz parti olarak bizi 
çok memnun etti. Selçuk yenilikten 
yana tavır koyuyor. Selçuklu yeniliği 
fazlasıyla hak ediyor. Önemli 
olan kişilerin başarısı değildir 
kurumsallaşmayla gelen başarıdır. 
Kişilerin yaptıkları geçici kurumların 
yaptıkları kalıcıdır.  Ancak kurumların 
başarısı kalıcı olur. ”  dedi. 

TİCARET ODASINDAN 
CHP İLÇE
BAŞKANLIĞINA 
TEBRİK ZİYARETİ
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TİCARET ODASINDAN 
İLKÖĞRETİM 
ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM 
YARDIMI

Selçuk Ticaret Odası her yıl 
olduğu gibi bu yılda sosyal 
yardımlar çerçevesinde eğitim ve 
öğretimi destekliyor. 
STO  2014 - 2015 eğitim ve 
öğretim yılında da geleneksel 
eğitim yardımında bulundu. 

İlçe genelinde bulunan ilk ve orta okullarda ihtiyaç sahibi 
öğrencilerin tespit edilerek gerçekleştirildiği yardım 
kapsamında toplam 600 öğrenciye kışlık mont hediye edildi. 

Eğitim yardımı ile ilgili açıklama yapan Selçuk Ticaret Odası 
Başkanı Koray Yolcu “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 

finans desteği ile her yıl geleneksel hale getirilen eğitim 
yardımları çerçevesinde bu yıl öğrencilerimiz için mont alma 
yönünde bir karar alarak, yardımımızı gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Mümkün olduğunca çok daha fazla 
sayıya ulaşarak daha çok öğrencimizi desteklemek istedik. 
Yardımda katkısı büyük olan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğimize ve yardımların yerine ulaşmasında katkı sağlayan 
okul müdürlerimize teşekkür ediyorum.” dedi. 
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TİCARET ODASI’NIN 4. DÖNEM 
GİRİŞİMCİLERİNE SERTİFİKA TÖRENİ

Ticaret Odası tarafından düzenlenen 
KOSGEB destekli Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimlerinde 4. Dönem girişimci adayları 
70 saat süren eğitimlerin ardından 
sertifikalarını törenle aldılar. Şimdiye 
kadar Oda tarafından düzenlenen 
eğitimlerde toplamda 120 kişi eğitimlerini 
tamamlamış oldu.

Eğitimleri aldıktan sonra KOSGEB’in 
Yeni Girişimci Destek Programından 
yararlanabilecek girişimci adayları işlerini 
kurduktan sonra iş planlarını KOSGEB’e 
verdikleri takdirde 30 bin TL’si hibe, 70 bin 
TL kredi olmak üzere destek alabilecekler. 

Sertifika törenine KOSGEB Güney İzmir 
Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Çanakçı, 
Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, 
Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı Mustafa 
Kırıtak, Meclis Başkanı Yusuf Dereli ve 
eğitim alan 30 girişimci adayı katıldı.

Törende konuşan Oda Başkanı Koray 
Yolcu, şimdiye kadar düzenlenen 
eğitimler sonunda bazı kursiyerlerin 
işyerlerini açarak Selçuk ekonomine 
katkı koymaya başladıklarını söyleyerek 
adaylara işlerini kurduktan sonra iş 
planları hazırlayarak KOSGEB desteğinden 
yararlanmalarını tavsiye etti. Yolcu “biz 
Oda olarak bu eğitimleri düzenlerken 

adaylarımızın iyi yetişmiş, doğru 
kararlar alabilen girişimciler olmalarını 
istiyoruz hem de uzun soluklu, kalıcı işler 
açarak ekonomimize katkı koymalarını 
bekliyoruz. Bu eğitimler sonunda 
sertifikalarınızı alıp işyerinizi açmadan 
önce de Odamızdan danışmanlık 
alabilirsiniz. Biz bilgi ve deneyimlerimiz 
ışığında sizlere  her konuda destek 
vermeye hazırız . 2015 yılında da KOSGEB 
eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi. 

KOSGEB Müdürü Mustafa Çanakçı da 
yaptığı konuşmada İzmir’in yüksek işsizlik 
rakamlarına sahip olduğunu belirterek 
programın istihdamı artırıcı hedefleri 
olduğunu söyledi. Özellikle programa 

başvuran kadın girişimci sayısında artış 
olduğuna dikkat çeken Çanakçı, KOSGEB’in 
sadece girişimcilik destek programı değil 
KOBİlerin yararlanabileceği bir çok destek 
programı var. KOBİlerimiz KOSGEB ‘in 
destekleri konusunda yeterince bilgi sahibi 
değiller. Bunlara ilişkin KOSGEB’ten ve 
Ticaret Odamızdan bilgi alabilirsiniz. Biz 
KOSGEB desteklerinden  Selçuk’un daha 
çok yararlanmasını istiyoruz. Bu konuda 
Ticaret Odamızın çabaları ve gayretleri için 
ayrıca teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra KOSGEB Müdürü 
ve Ticaret Odası yöneticilerinin elinden 
sertifikalarını alan  30 kişi  hatıra fotoğrafı 
çektirildi. 

Ticaret Odası tarafından düzenlenen KOSGEB destekli Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimlerinde 4. Dönem girişimci adayları 70 saat süren eğitimlerin ardından 
sertifikalarını törenle aldılar. Şimdiye kadar Oda tarafından düzenlenen eğitimlerde 
toplamda 120 kişi eğitimlerini tamamlamış oldu.
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TOBB BAŞKANI 
RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 
SELÇUK TİCARET ODASI’NI ZİYARET ETTİ
Hisarcıklıoğlu: “Selçuk için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız”

Oda ve borsalar tarafından uygulanan 
projelerin tanıtımı, protokolü ve açılışı 
için Aydın’a gelen Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu Selçuk Ticaret Odası’nı 
ziyaret etti. Beraberindeki Oda ve 
Borsa Başkanları ile birlikte gece geç 
saatlerde Selçuk’a gelen Hisarcıklıoğlu 
“Selçuk  yurt içinde ve yurt 
dışında tanındıkça, turizmde 
başarılı bir ivme elde ettikçe, biz 
bununla gurur duyacağız. Selçuk 
bizim için, ülke turizmimiz için 
gözbebeğimiz. Selçuk için her 
zaman elimizden geleni yapmaya 
hazırız” dedi.

Hisarcıklıoğlu’nu Selçuk’a gelişinde  
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı, Selçuk Ticaret Odası Başkanı 
Koray Yolcu, Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Yusuf Dereli, Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri 
ve Oda personeli karşıladı. 
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun 
yapmış olduğu bu ziyaretten dolayı 
büyük mutluluk duyduğunu ifade eden 
Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray 
Yolcu, “Selçuk Ticaret Odası 1989 
yılında kuruldu. Zannediyorum 
ki, odamız TOBB’un en genç 
odalarından birisi. Biz bir turizm 

ilçesiyiz. Selçuk, turizm değerleri 
açısından son derece önemli bir 
potansiyele sahip. Amacımız 
Selçuk’u turizm değerleriyle 
marka bir kent yapmaktır” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı’yı bu ziyarette görmekten dolayı 
büyük mutluluk duyduğunu belirterek  
“Ticaret Odasının genç başkanı 
ve Belediye Başkanımız gecenin 
12’sinde özel sektörle birlikte 
toplantı yapabiliyorsa bundan 
Selçuk mutlaka kazançlı cıkar” 
dedi,  Hisarcıklıoğlu TOBB olarak bütün

sorunlarınız noktasında gerekli olan 
tüm desteği vermeye hazır olduklarını 
ifade etti. Tire, Aliağa, Menemen, 
Ödemiş, Aydın, Polatlı ve Söke Oda 
ve Borsa Başkanlarının da katıldığı,  
Selçuk ve ülke turizmiyle ilgili görüşlerin 
aktarıldığı toplantının ardından 
Hisarcıklıoğlu’na Selçuk  Ticaret Odası 
Başkanı Koray Yolcu ve Meclis Başkanı 
Yusuf Dereli tarafından Selçuk ziyareti 
anısına Artemis heykeli ve çini tabak  
hediye edildi. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu Selçuk Ticaret Odası’nı 
ziyaretini tamamladıktan sonra Efes 
Havaalanı’ndan özel uçakla Ankara’ya 
döndü.
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SELÇUK 
HOLLANDA TURİZM 
FUARINDA TANITILDI

SELÇUK OLARAK AMACIMIZ; 
TURİZM PROFESYONELLERİNİN 
DİKKATİNİ ÇEKMEK VE TEKİL 
TURİSTLERİN TATİL PLANLARINA 
GİREBİLMEK 

Selçuk’u tanıtım ürünleriyle ve hazırlanan tanıtım filmiyle 
tanıttıklarını belirten Selçuk Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Koray Yolcu fuarın Avrupa’da sayılı turizm fuarlarından 
biri olduğuna dikkat çekti. Avrupa pazarının Selçuk turizmi 
için çok önemli bir pazar olduğunu belirten Yolcu “fuara 
Hollandalıların ve diğer ülkelerden gelen ziyaretçilerin ilgisi 
fazla. Turizm profesyonellerinin yanında amacımız  tekil 
turistlerin kişisel tercihlerinde farkındalık yaratmak, Selçuk’u 
tatil planlarına dahil etmek. Turizmcilerimizle birlikte ilçe 
turizmimizi tanıtmak için sektör temsilcilerimizle güzel bir 
çalışma yaptık. İzmir Kalkınma Ajansının sponsorluğunda 
oluşturulan İzmir standında Selçuk için güzel bir yer ayrıldı. 
Fuara gelemeyen üyelerimizin de broşür ve imaj ürünlerini 
getirerek bir anlamda burada olmalarını sağladık.” dedi.

“YURTDIŞI FUARLARDA ETKİN 
OLURSAK HEM SELÇUK HEM DE 
İZMİR KAZANIR”

Fuarda İzmir olarak daha organize olduklarını belirten Yolcu, 
“Selçuk özelinde yaptığımız çalışmaların yanı sıra burada 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, İZKA, 
İzmir Ticaret Odası, Sun Express gibi firma ve kurumlar 
da oldukça aktif bir şekilde İzmir’i genel olarak tanıttılar. 
İzmir Valimiz Mustafa Toprak da turizmimiz için bizimle 
birlikteydi.  Bunlar İzmir’in özellikle Hollanda ve Belçika gibi 
Avrupa ülkeleri pazarlarındaki payımızı artırmak için umut 
verici gelişmeler. Turizmcilerimizin ve sektörle ilgili kurum 
ve kuruluşların tanıtım konusuna gereken önemi vermeleri 
ve yurtdışı fuarlarda etkin olmaları Selçuk ve İzmir’e 
kazandıracaktır.”dedi. 

Fuara Selçuk’tan Pamucak mevkisinde yer alan otelleri 
temsilen PATUYAB, Richmond Otel’den  Mehmet Uçar,  Sürmeli 
Otel Genel Müdürü Sadun Alp, Aqua Fantasy Müdürü Haluk 
Alay, Efes Prenses Müdürü Gökhan Angı, Hitit Otel’den Ali 
Baysal ve Efes Çini’den Ümit Yolcu katıldı.  
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Dünyanın önemli turizm fuarları arasında yer alan ve bu yıl 44.’sü düzenlenen 2015 
Uluslararası Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. 13 Ocak’ta 
açılan ve 18 Ocak’ta sona eren fuara, Türkiye’deki turizmciler yoğun katılım gösterdi. 
Türkiye’den 42 kurum, bin 300 metrekarelik stant açtı. 
Selçuk Ticaret Odası girişimleriyle İzmir Kalkınma Ajansı standı içinde 
yer ayrılan Selçuk’un tanıtımı ise Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray 
Yolcu ve Selçuklu turizmciler ile PATUYAB tarafından yapıldı. 



13

SELÇUK VİZYON /  2015 / SAYI 2

İZMİR’İN TANITIMI İÇİN 
ODALAR GÜÇBİRLİĞİ YAPACAK.

Foça’da yapılan İzmir Odaları 
yönetim kurulları ortak 
toplantısında Selçuk Ticaret 
Odası Başkanı Koray Yolcu’dan 
turizm platformu kurma 
önerisi geldi. 

 Menemen Ticaret Odası ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıya İzmir’de bulunan 
Oda ve Borsaların yönetim kurulları 
katıldı. Görüşülecek konularda ilk 
sırada yer alan Selçuk Ticaret Odası’nın 
platform önerisine ilişkin söz alan STO 
Başkanı Koray Yolcu İzmir turizminin 
tanıtım ve pazarlamasında eksiklikler 
olduğunu belirttiği konuşmasında 
bu eksikliği gidermek için güçbirliği 
yapılması gerektiğini vurguladı. Türkiye 
turizmine ilişkin bazı istatistikler veren 
Yolcu “ülkemize gelen yabancılar 
sırasıyla; Antalya, İstanbul, Muğla, 
İzmir ve Aydın’ı tercih etmekte diğer 
iller daha sonra gelmektedir. Alınacak 
bir takım önlemler ile İzmir’in 4. Tercih 
edilen il değil de daha önce tercih 
edilen bir il konumuna getirilmesi 
mümkündür.” dedi. 

STO Başkanı Yolcu, Selçuk Ticaret Odası 
olarak yurtiçi ve yurtdışındaki uluslar 
arası fuar ve kongreleri takip ettiklerini 

söyleyerek bazı gözlemlerini de paylaştı. 
Yolcu şöyle devam etti: “Uluslararası 
mecralarda daha kuvvetli, daha 
organize ve koordineli bir biçimde 
yer almanın bizim elimizi uluslararası 
pazarlarda güçlendireceğine ve rekabet 
gücümüzü artıracağına inanıyorum. Bu 
yüzden bütün ilçe oda ve borsalarımızın 
temsilcilerinin yer alacağı İzmir Odaları 
ve Borsaları Turizm Tanıtma Platformu 
kurulmalısını öneriyoruz. Bu platform 
tanıtım stratejimiz doğrultusunda planlı 
bir biçimde gidilecek fuarları belirlemeli 
ve organize bir şekilde hazırlık 
yapmalıdır.”

Foça’da yapılan toplantıda Selçuk Ticaret 
Odası Başkanı Koray Yolcu’nun turizm 
platformu kurma önerisi oy birliği ile 
kabul edilerek karara bağlandı. İzmir 
Ticaret Odası tarafından sekreteryası 
yürütülecek platformun çalışma planı ve 
yol haritası önümüzdeki günlerde tespit 
edilecek.  

SELÇUK TİCARET ODASI’NIN TURİZM PLATFORMU KURALIM, 
İZMİR’İ ULUSLARARASI FUARLARDA DAHA PLANLI VE 

KOORDİNELİ TANITALIM ÖNERİSİ KABUL GÖRDÜ. 
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STO Başkanı Koray Yolcu, Selçuk’un tarihi, doğal zenginliği 
ve sahip olduğu değerler itibari ile çok büyük bir hazineye 
sahip şanslı bir ilçe olduğunu belirterek “dünyanın en iyi 
korunmuş en büyük kenti olan Efes Selçuk’ta. Şirince’si, 
Meryem Ana Evi, Müzemiz, St jean ... Çok zengin bir 
tarihe ve kültürel mirasa sahibiz. Altımız, üstümüz, 
sağımız, solumuz kültürel miras. Selçuk yaklaşık 8500 
yıllık bir kültür mirasına ev sahipliği yapan bir kent. 
UNESCO olmasa da turist mutlaka Efes’i görmeye geliyor. 
Ama burada bizim Selçuklular olarak ne yaptığımız 
önemli. Bizim yapacağımız şey turizme yönelik hizmet 
kalitemizi artırmak, esnafımızı ve turizmden para kazanan 
insanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek...2015 yılında 
UNESCO’ya gireceğimizi düşünüyoruz. Hazırlıklarımız 
devam ediyor. EFES’in UNESCO’ya girmesiyle dünyanın 
Efes’e ve Selçuk’a bakışı çok değişecek.

Londra ve Hollanda’daki fuarlara İZKA çatısı altında 
katıldıklarını söyleyen Başkan Yolcu,”Dünyanın en büyük 
turizm fuarlarına Türkiye standı dışında bir de İzmir 
standı olarak katılıyoruz. Bizim için bu önemli bir fırsat. 
Fuarlarda diğer destinasyonların tanıtımlarını da görüp 
karşılaştırmalar yapabiliyoruz. Biz İzmir’i, Bergama’yı, 
Selçuk’u destinasyon olarak satmalıyız. Butik otelleriyle 
satmalıyız. İzmir bu kadar büyük değerleri barındıran 
bir kent. Bu yüzden başlıbaşına bir destinasyon olmayı 
çoktan hak ediyor. Biz İzmir’i bir Paris, Barcelona ve 
bir Roma gibi satmalıyız. Bunun için İzmir’in ciddi ve 
doğru bir tanıtım politası olmak zorunda. Bu fuarların 
birine bile gitmiyorsanız, global pazarlarda etkin tanıtım 
yapamıyorsanız, neden turist gelmiyor diye şikayet de 
edemezsiniz.”dedi.

Kanal 35 TV’de Özgür Hancıoğlu’nun hazırlayıp sunduğu Ekonomi Masası 
Programında Selçuk ve ekonomisine ilişkin sorularını cevaplayan STO Başkanı 
Yolcu, Efes’in UNESCO listesine girmesinin Selçuk için önemine dikkat çekti. 
Programda Selçuk ve İzmir’in doğru tanıtım stratejileriyle uluslararası fuarlarda 
tanıtılması gerektiğini söyleyen Yolcu, Selçuk Ticaret Odası’nın katılımcı olarak yer 
aldığı Londra, Berlin, Hollanda turizm fuarları ile son olarak İstanbul’daki EMITT 
Fuarındaki izlenimlerini aktardı.

SELÇUK TİCARET ODASI BAŞKANI 
KORAY YOLCU KANAL 35 
TELEVİZYONU ‘EKONOMİ MASASI’ 
PROGRAMINDA KONUŞTU.
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Hollanda’ya gittiğimizde burada Bodrum’un izlediği 
stratejiyi gördük. Bodrum, acentalarıyla birlikte 
giderek Hollandalılara Bodrum’u sattı. Bir kentin 
gelişmişliği ve büyüklüğü o kentin özel sektörünün 
dinamiğiyle mümkündür diyen Yolcu, özel sektör 
dinamiği ile kamunun finansal gücünün birleştirilerek 
doğru hamleler yapılabileceğine dikkat çekti. Biz bu yıl 
katıldığımız bütün bu turizm fuarlarında turizmde bir yol 
haritası belirlenmesi ve özel sektörün, kamusuyla sivil 
toplum kuruluşlarıyla ortak hareket edilmesi gerektiğini 
gördük. Eksikliklerimizi tespit ettik. Bunun için bazı 
çözüm önerileri geliştirdik. Bunlardan biri Selçuk’ta 
Turizmi Geliştirme Kooperatifi önerisi oldu. Kamu, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikteliği ile 
Selçuk’un tanıtılması ve Uluslar arası pazarlarda yerini 
alması için kurulacak bu kooperatif, hem AB ve diğer 
fonlara başvuru için proje geliştirecek, hem de doğru 
tema ile tek dilden, tek elden tanıtım malzemeleri, 
tanıtım filmleri ve web sitesiyle doğru bir Selçuk algısı 
yaratmak için çalışmalar yapacak. Selçuk’ta turizm 
geliştirme kooperatifinin kurulmak üzere olduğunu 
söyleyen Başkan Yolcu, bu kooperatife Ticaret Odası 
dışında Belediyemiz, İlçe Turizm Müdürlüğümüz, 
Esnaf Odamız, Pamucak’taki Oteller Birliğimiz, Otel 
ve Pansiyoncular Odamız, Şoförler Odamız da ortak. 
Gördüğünüz gibi kooperatifin ortakları arasında kamu, 
özel sektör ve STK’lar var. Bu ortak yapıda kamunun 
gücüyle özel sektörün dinamizmini birleştirerek yol 
almayı hedefliyoruz. Umarım bu ortaklıktan Selçuk 
turizmi için güzel işler çıkaracağız” dedi.
İzmir’de İzmir Odaları Yönetim Kurulları Ortak 
Toplantısında Selçuk Ticaret Odası olarak bir öneride 
bulunduklarını belirten STO Başkanı Koray Yolcu, 
İzmir’de İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle katıldığımız 
fuarlarda özel sektör ve Odalar olarak bir turizm 
platformu kurarak bu önemli fuarlarda daha güçlü bir 
tanıtım atağı içinde olmak zorundayız dedi.
Selçuk’un tarımsal zenginlikleriyle ilgili konuşan 
Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, tarımla ilgili şunları 
söyledi: “Selçuk 15 bin hektar alanı tarımda 
özellikle meyvecilikte kullanmaktadır. Toplam 
alan içinde tarımsal alanımız %43, ki bu rakam 
İzmir ortalamasının üstünde. özellikle meyvecilik 
yani şeftali ve mandalina üretiminde kullanılan 
verimli tarım arazisi Selçuk coğrafyasının büyük 
ölçüde sit alanı olması sebebiyle yenilenemez 
durumda. Bu durum Selçuk’taki meyve üretimini 
olumsuz etkileyen bir unsur. Şeftali ve mandalinde 
rekoltemiz yüksek. Bizim bu durumda depolama ve 
pazarlama gibi sorunları aşmamız gerekmektedir. 
Belediyemizin Selçuk’a kazandırdığı DeppoEfes 
bu sorunu büyük ölçüde çözebilir. Selçuk’taki 
meyve üreticisinin pazarlamaya yönelmesi ve 
dış ticarete ilgi göstermesi çok önemli. Biz turizm 
fuarlarına katıldığımız gibi büyük tarım fuarlarına 

da Selçuk olarak katılmayı hedefliyoruz. Tarımsal 
sanayi bölgesine 2-3 fabrikanın açılması, 
tarım ürünlerimizin işlenerek katma değerinin 
artırılması ve pazarlanması Selçuk meyveciliğinde 
bir dönem noktası olabilir.”
Selçuk’ta en büyük sorunun işsizlik olduğunu söyleyen 
Oda Başkanı Koray Yolcu, “biz KOSGEB ile girişimcilik 
kurslarına devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl Dokuz 
Eylül Üniversitesi yüksekokulunun açılması ve THK 
Üniversitesinin 4 yıllık öğrenci girdisiyle birlikte 
Selçuk bir öğrenci kenti olacak. Öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde kaliteli 
hizmet veren girişimciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 
Şimdiye kadar kendi işlerini kuran arkadaşlarımız 
oldu, üniversite öğrencileriyle birlikte bunun 
artarak devam edeceğini düşünüyoruz. 2015’te de 
kurslarımız devam edecek” dedi.

Özgür Hancıoğlu’nun programında Küçük Menderes 
Nehrinin kirliliğinin bölgenin en önemli sorunlarından 
biri olduğunu söyleyen Başkan Yolcu, “Küçük Menderes 
kirliliği havzada tarım yapan herkes için önemli 
bir tehdit haline geldi. Küçük Menderes Selçuk 
sınırlarından denize döküldüğü için en büyük 
zararı biz yaşıyoruz. Nehrin geçtiği bütün ilçelerde 
çok hızlı bir şekilde atıksu arıtma tesisi yapılması 
çok önemli. Bu konuda başlayan çalışmaların hız 
kesmeden hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

“BİR KENTİN 
GELİŞMİŞLİĞİ, 
O KENTİN 
ÖZEL 
SEKTÖRÜNÜN 
DİNAMİĞİYLE 
MÜMKÜNDÜR”
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Ticaret Odası bünyesinde hizmet veren Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 
önceki personelin emekliliğe ayrılmasıyla boşalan kadroya yeni bir 
görevlendirme yapıldı.  Göreve başlayan Ticaret Sicil Müdürü Ozan 
Çamlıca Pamukkale Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 2002 yılında 
mezun oldu. 

Çalışma hayatına Tariş Ayma İç ve Dış Pazarlama A.Ş.’de satış sorumlusu 
olarak başlayan Çamlıca, sağlık sektöründe faaliyet gösteren bazı 
firmalarda da muhasebe şefliği görevinde bulundu. Ticaret Odası’nda 
5 yıllık bilgi ve deneyimiyle hizmet vermeye başlayan Ozan Çamlıca, 
Ticaret Odası’nın Selçuk için önemli bir camia olduğunu, bu büyük aile 
içinde olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Güler yüzle ve 
titizlikle hizmet verme anlayışında olduğunu belirten Ozan Çamlıca, bu 
anlayışla odamız üyelerine iyi hizmet vererek Selçuk ticaret hayatına 
optimum fayda sağlamak gayretinde olacağını sözlerine ekledi.

Selçuk Ticaret Odası, İlçe Turizm Müdürlüğü, 
Selçuk Belediyesi ve Selçuk Kaymakamlığı 
Selçuk turizmini Türkiye’nin en büyük 
turizm fuarında tanıtmak için hep birlikte 
kolları sıvadı.
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu 
yaptığı açıklamada, “Türkiye’de en önemli turizm ve 
seyahat fuarı olarak kabul edilen EMITT 2015’te 
Selçuk olarak bir ilk yaşıyoruz. İlk defa Selçuk 
Belediyesi, Kaymakamlık, Ticaret Odası ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla hep birlikte Selçuk’u tanıttık.
Bu yıllardır görmeyi arzu ettiğimiz, amaçladığımız bir 

şeydi. Turizmde marka olmak için her şeyi yaparsınız 
ama küresel tanıtım platformlarında ve uluslararası 
fuarlarda ön plana çıkmıyorsanız turizmden de 
bir şey bekleyemezsiniz. Fuarlar hem turizm 
profesyonellerinin hem de seyahat organizatörlerinin 
yol haritalarını çizdiği yerler. Biz Selçuk olarak 
güçbirliği yaparak sahip olduğumuz dünyanın en 
büyük turizm markalarından biri olan Efes’i, Şirince’si 
ve tarihi ve kültürel dokusuyla eşsiz bir coğrafya olan 
Selçuk’un imajını yönetmek durumundayız. Bunun 
için herkese görev düşüyor. “dedi.
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TİCARET ODASINA YENİ TİCARET 
SİCİL MÜDÜRÜ

EMITT FUARINDA SELÇUK’TAN GÜÇBİRLİĞİ
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Türkiye’nin yurt dışında en çok tanınan tarihsel zenginliklerinden ve UNESCO 
Dünya Miras Geçici Listesindeki Efes Antik Kentine, yılın ilk yarısında yapılan 
ziyaretler 4 milyon liranın üstünde gelir getirdi.

TÜRKİYE’NİN BEKLEDİĞİ 
HABER EFES’TEN GELDİ!

Kültür Ve Turizm Bakanlığı 
verilerinden derlenen bilgiye göre, 
İzmir’deki Arkeoloji, Atatürk, Tarih ve 
Sanat müzeleri, Agora, Efes, St. Jean 
Anıtı, Yamaç Evleri, Bergama Müzesi, 
Akropol, Asklepieion, Bazilika, Çeşme, 
Ödemiş ve Tire müzeleri ile Çakırağa 
Konağı’nı, 1 Ocak ve 30 Haziran 
arasında 1 milyon 272 bin 845 kişi 
gezdi. 

Bakanlığa bağlı müze ve Ören 
yerlerinin yılın ilk 6 ayındaki geliri ise 
5 milyon 935 bin 843 lira oldu.

Tarihi MÖ 6’ncı bin yıllara uzanan 
Efes Antik Kenti de 773 bin 382 kişi ile 
bölgede en çok ziyaret edilen Ören 
yeri olarak 4 milyon 77 bin 325 lira 
gelir getirdi. Efes Antik Kentini, Yamaç 
Evleri ve Akropol izledi. 

İzmir Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdülaziz Ediz yaptığı açıklamada, 
Efes’in Türkiye’de en çok ziyaretçi 
çeken Ören yerlerinden biri 

olduğunu, Ören yerlerinin 
düzenlenerek ziyarete açılması 
konusunda Bakanlık tarafından ciddi 
çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. 

SELÇUK MÜZESİ 
RESTORASYONU 
TAMAMLANDI

Ören yerlerinden elde edilen 
gelirlerin yine Ören yerlerinin 
iyileştirilmesi, restore edilmesi için 
kullanıldığına dikkati çeken Ediz, 
Selçuk Müzesi’de 1,5 yıldır süren 
restorasyon çalışmalarının da kısa 
sürede tamamlandığını aktardı.

Dünya Miras Listesi dosya 
çalışması konusunda Bergama’da 
bakanlık ve yerel yönetimin ortak 
çalışma yürüttüğünü anlatan Ediz, 
“İşbirliğinin olumlu sonucunu 
yaşadık. İnşallah 2015 yılında da Efes 
de aynı listede yer alacak” dedi.
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DEPPO EFES ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ 
GÜLDÜRECEK
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Deppo Efes İşletme Müdürü 
Ömer Soysal ve Danışman Prof. Dr. Tayfun Ağar Selçuk’ta tarım ile uğraşan 
çiftçilere ve tüccarlara Soğuk Hava Meyve İşletme Tesisi Deppo Efes hakkında bilgi verdi.

Deppo Efes binasında yapılan toplantıda 
Selçuk Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla 
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteği ile Selçuk ve bölgenin dünyaya 
açılacak olan ticaret kapısı özelliğini 
taşıyan Deppo Efes hakkında Selçuklu 
tüccarlara, çiftçilere ve üreticilere bilgi 
verildi.
Toplantıda Deppo Efes’in nasıl işlerlik 
kazanacağına dair bilgiler aktaran Selçuk 
Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı 
“ Soğuk Hava deposu ve Meyve İşleme 
tesisinin geçici kabulü yapıldı.  9 ay 
sonra kesin kabulü yapılacak. Dolayısı 
ile hepimize hayırlı olsun. Bu işletmenin 
Selçuk’a kazandırılmasında katkısı olan 
herkese teşekkür ediyorum. Bu önemli 

tesisi en iyi şekilde işletmek ve korumak 
hepimizin görevi olacaktır. Hem kurum 
açısından hem burada depo kiralayacak 
ürünlerini burada değerlendirecek 
tüccarlar ve çiftçilerimiz açısından 
bu tesisin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.  Bu Tesisi kesin olarak 
işletmeye aldığımız zaman Selçuklu 
çiftçimize yüksek değerler yaratmasını 
arzu ediyorum. Burada yapılan ilk 
toplantımızın amacı siz tarım ile uğraşan 
paydaşlarımız ile bu tesisin en iyi şekilde 
işletilmesine yönelik bir bilgi alışverişi 
yapmak.  Tesis ile ilgili eksiklerimiz var. 
Şu anda sadece soğuk hava depolarımız 
hizmet veriyor.  Finans kaynaklarımız 
ile burası tam teşekküllü bir hale 

gelecek ve çok daha sağlıklı bir hizmet 
oluşturacağız” dedi.
Bilgilendirme toplantısında Deppo Efes 
işletme Müdürü Ömer Soysal Soğuk 
Hava Depoları ile ilgili katılımcılara 
istatistiki bilgiler verdi. Danışman 
Prof Dr. Tayfun Ağar ise Soğuk Hava 
depolarının fiyatlandırılmasında ve 
işletilmesinde Adana, Mersin, Hatay 
illerinde bulunan örnek tesisleri 
de değerlendirmeye aldıklarını 
ve bu fiyatların % 20 altında bir 
ücretlendirmeye gitmek istediklerini 
söyleyerek Soğuk Hava depolarının bu 
yörenin çiftçilerinin ve üreticilerinin 
yüzünü güldürecek bir şekilde hizmet 
vereceğini  söyledi.

Tesis Hakkında;
40 bin metrekare alan üzerine kurulan Deppo Efes’in, 14 bin metrekare kapalı alanı, 4 bin metrekare 
yükleme alanı 14 bin 600 metre kare inşaat alanı, 5 bin 540 metre kare depo alanı bulunuyor. 1600 
metrekare idari alan, 3 bin 600 metre kare meyve sebze işleme holü, 4 ü sarartma özellikli 25 soğuk 
odasına sahip tesiste, 15’i ana 12’si sekretaryadan oluşan 27 ofis yapıldı. Toplam saklama kapasitesi 
10 bin ton olan Ege’nin en büyük meyve sebze işleme ve soğuk hava deposu tesisi, diğer yatırımların 
da tamamlanmasıyla Türkiye’nin örnek entegre tesisi olacak.



Selçuk Belediyesi tarafından organize edilen turizm çalıştaylarının 
2. Oturumunda turizmi geliştirmek için turizmle ilgili STK ve kamunun ortak çalışması 
yönünde Turizm Geliştirme Kooperatifi kurulması yönünde karar alındı. 
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SELÇUK’TA TURİZMİ GELİŞTİRMEK İÇİN 
YAPILAN TURİZM ÇALIŞTAYINDAN 
GÜÇBİRLİĞİ KARARI ÇIKTI.

Çalışmalara hemen başlanacak
Turizmcilerin sorunlarının tartışıldığı 2’inci Turizm 
Çalıştayı’nda yapılacak olan çalışmalara hemen 
başlama kararı alındı. Buradaki en önemli amacın 
Selçuk turizmini daha iyi bir noktaya getirmek ve 
ilçenin tüm turizm noktalarında geniş çalışmalar 
yaparak ilçenin önünü açmak olduğuna dikkat çeken 
Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Bülent Cinel, bu 
güç birliği ile ilçede çok somut adımların atılacağına 
inandığını kaydetti.

“Çalışmaları hızlandıralım”
Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının içinde olduğu Turizmi 
Geliştirme Kooperatifinin Selçuk’a önemli kazanımlar 
getireceğine inandığını belirten Selçuk Ticaret Odası 
(STO) Başkanı Koray Yolcu ise kooperatifin kuruluş 
süreci ilerlerken, STK’lar ve turizmciler olarak 
çalışmalara katkı sunması gerektiğini savundu. 
Bu konuda oda olarak üzerine düşenleri yerine 
getirmeye hazır olduklarını ifade eden Yolcu, ilgili 
tüm kuruluşlardan da aynı desteği beklediklerini dile 
getirdi. Kooperatif kamunun desteğini alarak özel 
sektör mantığıyla çalışarak hızla yol kat etmeli, alınan 
kararlar hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirilmeli 
şeklinde görüş bildirdi. Ticaret Odası Başkanı 
kooperatif kurulma süreci devam ederken tanıtımla 
ilgili çalışmaların başlamasını ve Selçuk’un kaybedecek 
zamanı olmadığını kaydetti. 

Türkiye’nin en önemli turizm 
kentlerinden biri olan Selçuk’ta tüm 
sivil toplum kuruluşlarının birlikteliği ile 
güç birliği oluşturulması kararlaştırıldı. 
Selçuk Belediyesi’nin düzenlediği ve 
turizmcilerin sorunlarının tartışıldığı 2. 
Turizm Çalıştayı’nda tüm katılımcıların 
ortak kararı ile Turizmi Geliştirme 
kooperatifi kurma kararı alındı. Selçuk 

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Bülent 
Cinel, çalıştaylar ve alınan kararlarla 
ilçenin geleceğine yönelik somut 
adımların atılacağını söyledi. 
Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı 
Dr. Bülent Cinel Başkanlığında 
gerçekleşen ikinci toplantıya Selçuk 
Ticaret Odası Başkanı (STO) Koray 
Yolcu, Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası (SESO) Başkan Vekili Özgür 
Aydoğan, Turizm İlçe Müdürü Mehmet 
Falakalı, Pamucak Turizm Yatırımcılar 
Birliği (PATUYAB) Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Sürmeli Efes Hotel Genel 
Müdürü Ş.Sadun Alp katıldı. 

SELÇUK VİZYON /  2015/ SAYI 2
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DÜNYANIN EN BÜYÜK TURİZM FUARI 
OLARAK BİLİNEN LONDRA’DAKİ 
WORLD  TRAVEL MARKET 
FUARI’NDA SELÇUK TANITILDI. 

Bu yıl 35.si düzenlenen dünyanın en prestijli turizm 
fuarlarından biri olan World Travel Market (WTM) Londra 
Turizm Fuarı’na İzmir’den katılım gösteren tek ilçe Selçuk 
oldu.  Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, 
Ticaret Odası Başkanı  Koray Yolcu, Yönetim Kurulu üyeleri 
Dr. Alpaslan Coşkun ve İlkan Gülgün ile Kent Belleği 
Koordinatörü Arkeolog Yusuf Yavaş’tan oluşan Selçuk ekibi 
Londra’daki fuarda Selçuk’u tanıttı. İzmir Valisi ve İzmir 
Kalkınma Ajansı (İZKA) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Toprak’ın fuara katılan İzmir heyetinin başkanı olarak 
bulunduğu fuarda İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından 
hazırlatılan ortak İzmir standıyla İzmir tanıtımı yapıldı. 
2-6 Kasım tarihleri arasında yapılan fuara ilişkin bilgi veren 
Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu Selçuk’un hem İzmir 
hem de Türkiye turizmi açısından yeri doldurulamaz bir 
ilçe olduğunu belirterek şunları söyledi: “Londra Turizm 
Fuarı tam bir marketing fuarı. Biz de burada dünyanın 
dört bir yanından gelen turizm profesyonellerine 
Selçuk’un marka bilinirliğini artırmayı amaçlıyoruz. 

Efes’i, Artemis Tapınağı, St Jean Kilisesi, Meryem 
Ana Evi ve Şirincesiyle Selçuk, Türkiye turizminin 
vitrini olabilecek potansiyele sahip. İlçemizde turizm 
alanında bütün beklentileri karşılayabilecek düzeyde 
potansiyelimiz var, bizim problemimiz pazarlama. 
Bu eksikliği gidermek için uluslararası pazarlarda 
kendimizi anlatmaya ihtiyacımız var. Londra Fuarı 
da bunun için çok önemli bir fırsat. Belediye 
Başkanımızla Selçuk’un turizm potansiyelimizi 
uluslar arası düzeyde tanıtmak için Ticaret Odası 
olarak faaliyetlerde bulunduk.” dedi. 
Fuarın ikinci günü İzmir standında verilen resepsiyonun da 
İzmir ve Selçuk tanıtımında çok önemli bir aktivite olduğunu 
söyleyen Oda Başkanı Yolcu, Londra’da Türk Gazeteciler 
Derneği Başkanı Alparslan Düven’le de verimli görüşmeler 
yaptıklarını, İngiltere’nin en çok okunan gazetecilerini ve 
basın mensuplarını Selçuk’ta ağırlamak ve Selçuk’la ilgili 
İngiliz basınında daha fazla haber ve yazı yayınlanmasına 
ilişkin planlamalar yapılacağını söyledi. 
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Bu yıl 35. Si düzenlenen dünyanın en prestijli turizm fuarlarından biri olan World Travel 
Market (WTM) Londra Turizm Fuarı’na katılan tek ilçe Selçuk oldu.  Fuarda oldukça 
yoğun ilgi gören Selçuk, yapmış olduğu başarılı tanıtımlarından dolayı da Türkiye’de ve 
Londra’da çeşitli gazete ve internet sitelerinde de yer aldı.
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Deve Güreşlerinin Kırkpınar’ı olarak kabul edilen Selçuk Efes 
Deve Güreşleri Festivali 33’üncüsü Pamucak Arenası’nda 
gerçekleştirildi.
Deve güreşlerinin Kırkpınar’ı olarak kabul edilen ve Sabah 
erken saatlerde başlayan Selçuk Efes Deve Güreşleri’ne 
yurdun dört bir yanından vatandaşlar akın etti. 142 
devenin güreş alanına çıktığı festival, renkli görüntüleri de 
beraberinde getirdi.
Organizasyonunun büyüklüğü ve katılımcı sayısıyla Guniess 
Rekorlar Kitabı’na giren Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali 
coşkuyla başladı. Deve güreşlerini izlemek isteyen binlerin 
akın ettiği Pamucak Arenası erken saatlerde doldu taştı. 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’nın ev 
sahipliğini yaptığı güreşlere İzmir Valisi Mustafa Toprak, 
Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı, Menderes Belediye 
Başkanı Bülent Soylu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü 
Mehmet Füzün, İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, 
Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Metin Çetin  katıldı.
Yurdun dört bir yanından vatandaşlar ve yabancı basının 
yoğun ilgi gösterdiği saygı duruşu veİstiklal Marşı ile 
başlayan festivalin başlangıcında bir konuşma yapan 
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, “Rekorluk 
etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını 
kaydetti. Bakıcı, “Deve güreşi bizim kültürümüzde var ve 
bizler için önemli. Muazzam bir kalabalık var. Katılımcıların 
20 binin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Deve güreşlerini 
seyircilerle birlikte izliyoruz. Farklı ve keyifli bir kültür. 
Dolayısıyla bunun her zaman yapılması gerektiğine bizzat 
şahit oldum. Bu konuda desteklerimizi artıracağız. Tüm 
güreş severlere iyi seyirler dileyerek Selçuk ilçesine 
hoş geldiniz diyorum” dedi. Selçuk Efes Deve Güreşleri 
ve Devecilik Kültürü Başkanı Mustafa Yavuz, katılımın 
beklenenin üstünde olduğunu ve yoğun bir ilgi olduğunu 

belirterek, havanın güzel olması da katılımcı sayımızı artırdı. 
Tüm destekleri olanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı da Dünyanın pek çok 
yerinde boğa güreşleri yapıldığını ama oralarda kan akıp can 
yandığına tanık olunduğunu söyledi. Boyacı, “Burada deve 
güreşleri sırasında hayvanlar birbirine zarar vermiyor. En 
ufak bir incinme olmuyor. İyi ki deve güreşleri var. Bana 
verilen rakamlara göre 17 binin üzerinde katılımcı olmuş” 
diye konuştu.
Amerika, İngiltere, İrlanda, Kanada, Çin, Japonya ve daha 
bir çok ülkeden gelen turistler ise deve güreşleri arenasında 
bulunmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi. Turistler, 
“Büyüleyici bir olay, dün develerin yürüyüşünü ve 
kortejini izledik bugünde burada güreşleri seyrediyoruz. 
Türkiye’nin batısını burada görmek çok güzel bir duygu. 
Daha önce hiç gelmemiştik, güreşlere ilk kez katılıyorum. 
Bundan sonra güreşlerin sıkı takipçileri arasında olacağız. 
Çok güzel ve çok etkileyici. Özellikle burada yapılan pikniği 
çok sevdik” şeklinde konuştu.
Hakemler ve urgancıların alana alınması ile başlayan 
güreşler renkli görüntülere sahne oldu. 142 deve güreş 
arenasında ter atarken, güreş sahipleri de develerini 
güreştirebilmek için çaba sarf etti.
Sabah erken saatlerde başlayan festival akşam saatlerine 
kadar sürdü.
Güreş arenasına vatandaşların genç yaşlı çoluk çocuk 
demeden geldikleri görüldü. Ailelerin, güreş arenasına 
çıkan develeri alkışlarla desteklemeleri alana gelenleri 
coşturdu. Deve sucuğu yemek isteyen vatandaşlar sucuk 
ekmek yapılan bölgelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Davul 
zurna eşliğinde deve güreşi izleyenlerin alanına develerin 
yaklaştığı sıralarda heyecanlı anlar yaşandı.

SELÇUK’TA BİR GELENEK:
DEVE GÜREŞLERİ
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Selçuk ilçesinin tanınmış esnaflarından Tuncay 
Yenilmez’in yeni mekanıyla  hizmete sunduğu Pide 
Salonu’nun (Pamuk Pide) açılış kurdelasını Selçuk 
Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, Selçuk Ticaret Odası  
(STO) Başkanı Koray Yolcu ile birlikte kesti. Çok sayıda 
davetlinin katıldığı açılışta kaliteli hizmetin ancak işe 
emek verilmesiyle mümkün olacağını ifade eden Bakıcı,  
“Dünyanın tanıdığı Selçuk’ta hep beraber el ele 
kol kola en iyi hizmeti sunmak için çok çalışacağız. 
Selçuk’u kalkındıracak en önemli etkenlerden 
biri de saygıdeğer esnafımızdır. Böylesine temiz 
ve hizmetin üst düzeyde tutulduğu bir mekanı 
Selçukluların, İzmirlilerin, turistlerimize kazandıran 
mekan sahibi arkadaşımızı kutluyorum. Yolu açık, 
kazancı bol olsun” dedi. 
Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu da “yeni mekanında 
hijyen ve lezzeti bir araya getiren Tuncay Yenilmez’i 
tebrik ederek, Tuncay kardeşimiz küçük yaştan 
beri bu mesleğin içinde yoğrulmuş bir arkadaşımız. 
Odun ateşinde yaptığı dönerle de Selçuk’ta fark 
yaratacağına inanıyorum. İşletmecilerimiz ürün ve 
hizmetleriyle fark yaratarak bir yerlere gelecekler. 
Selçuk halkının bu güzel mekanın hakkını 
vereceğini düşünüyorum. Hayırlı ve bol kazançlı 
işler diliyorum.” dedi. 
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Selçuk ilçesinin pide ustalarından Tuncay Yenilmez 
Gazi Cafe’nin karşısında açtığı yeni mekanıyla hizmet vermeye 
başladı. Açılışı Belediye Başkanı ve Ticaret Odası Başkanı 
tarafından yapılan pide salonunu lezzet ve hijyeni birlikte arayan 
müşterilerini bekliyor. 

SELÇUK’A PAMUK PİDE
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Ali Nasuh MAHRUKİ, 21 Mayıs 
1968’de İstanbul’da doğdu, ilk 

ve orta öğrenimini Şişli Terakki 
Lisesi’nde tamamladıktan sonra 

1992 yılında Bilkent Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’nden, 

2004 yılında Milli Güvenlik 
Akademisi’nden mezun oldu. 
Profesyonel sporcu, yazar ve 

fotoğrafçı olan Mahruki dağcılık, 
mağaracılık, yamaç paraşütü, 

aletli dalış, motor sporları, yelken 
ve bisiklet sporları yapmaktadır.
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Sovyet Asya’nın 7000 metreden 
yüksek beş tırmanışını da 
tamamlayarak, Rusya Dağcılık 
Federasyonu tarafından KAR 
LEOPARI unvanı verilen Mahruki, 
Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk ve 
dünyadaki ilk müslüman dağcı ve 
YEDİ ZİRVELER projesini tamamlayan 
dünyanın en genç dağcısı oldu. 8000 
metreden yüksek Cho Oyu, Lhotse ve 
K2 dağlarına oksijen desteksiz olarak 
tırmandı. 15 yıl aradan sonra Everest 
Dağı’na bir kez daha tırmandı. 
Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, 
Nepal, Sıkkım, Tibet, Bhutan ve 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 
motosiklet yolculukları yaptı.

Liderlik, takım çalışması, kişisel 
gelişim, kendini tanıma, hedef 
odaklılık, kararlılık, disiplin, risk 

yönetimi gibi konularda motivasyon 
konuşmaları ve seminerler 
düzenlemektedir. Çeşitli gazete ve 
dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır 
ve çeşitli televizyon kanallarında 
belgesel programları hazırlamıştır.

Kurtarma çalışmalarındaki öncü 
sosyal girişimciliği nedeniyle 
Amerika’dan ASHOKA Vakfı’na 
seçilmiştir – (2004). Filipinler’den 
ULUSLARARASI GUSİ BARIŞ 
ÖDÜLÜ’ne – (2009), Bilkent 
Üniversitesi’nden Sosyal Bilimler 
alanında FAHRİ DOKTORA’ya – 
(2012) layık görülmüştür.

Arama Kurtarma Derneği – AKUT 
Kurucu Üyesi ve Başkanı, UGSAD 
-  Ulusal Güvenlik ve Stratejik 
Araştırmalar Derneği, Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi, SAD - Sualtı 

Araştırmaları Derneği, Gezginler 
Kulübü Derneği üyesi ve Ortak 
İdealler Derneği kurucu üyesi ve 
Türkiye’deki ASHOKA Vakfı’nın 
Yönetim Kurulu üyesidir.

Eserleri: Bir Dağcının Güncesi - 
Everest’te ilk Türk - Bir Hayalin 
Peşinde - Asya yolları, Himalayalar 
ve Ötesi - Yeryüzü Güncesi - Vatan 
Lafla Değil Eylemle Sevilir, Kendi 
Everest’inize Tırmanın.

Nasuh Mahruki, 2009 yılında, 
Himalayalarda Bhutan Krallığı’na 
yaptıkları bir motosiklet yolculuğu 
sırasında geleneksel bir düğün 
töreniyle Mine Mahruki ile 
evlenmiştir ve 2013 yılında oğulları 
Barlas dünyaya gelmiştir.

NASUH MAHRUKİ
KAR LEOPARI- 

27



28

SELÇUK VİZYON /  2015 / SAYI 2

Türkiye sizi ilk defa dağcılık yönünüzle tanıdı.  
Evereste tırmandınız ve bu hayatınızda pek çok şey 
değiştirdi.  Peki en başa dönersek dağcılık macerası 
ne zaman başladı? 
Üniversitede okurken henüz yirmi yaşındaydım, Dağcılık 
kulübü kuruluyor diye panolarda ilanlar görmüştüm. İlgimi 
çekti çünkü çocukluğumdan itibaren doğaya ve hayvanlara 
düşkündüm. Adımı yazdırdım toplantılarına katıldım. 
Çok güzel fotoğraf gösterileri, söyleşiler yapılıyordu. 
Rahmetli Recep Çatak ve okulda öğretim görevlisi olan 
Ertan Ercan, onlar başlatmışlardı. Dağcılıkla uğraşıyorlardı 
hatta Recep Çatak o dönemin en iyi dağcılarından 
biriydi. İlk önce teorik eğitimleri aldık işte en basitinden  
yürüyüş, kampçılık, sırt çantasına su yüklenir, kayada 
nasıl dengede durulur gibi en basit şeylerden başladık. 
Ondan sonra pratik çalışmalara… Sonra Türkiye 
dağcılık federasyonlarının kamplarına katıldım, diğer 
üniversitelerde ortaklaşa etkinliklere katıldık, mağara 
araştırma derneğiyle mağaracılığa başladım. ODTÜ sualtı 
topluluğuyla su altı sporuna başladım,  sonra yamaç 
paraşütü derken, üniversiteyken çok aktif uğraştım bu 
doğa sporlarıyla. Dağlar ve doğa, onun koşullarıyla başa 
çıkmasını öğrenenler ve performans göstererek keyif 
alanlar için olağanüstü fırsatlar sunuyor. 

AKUT’a gelelim. Akut Türkiye kamuoyunda 1999 
depremiyle adından sözetti. Akut nasıl kuruldu?
AKUT’u biz bir kaza sonrası kurmaya karar verdik.  1994 
Kasımında Bolkar dağlarında bir kaza yaşandı.  Dağcılık 
kulubünden 2 genç çocuk tırmanış sırasında kayboluyor, 
tabi o zamanlar Türkiye’de organize bir kurtarma takımı 
yok, gönüllü dağcılardan müsait olanlar, işi gücü bırakır, 
evine gider, sırt çantasını toplar, bütün malzemesini 
doldurur, hemen bölgeye gider arama kurtarma çalışması 
yapardı. Dağcılardan biri bir kaza geçirirse ona vatandaş 
yardımcı olamaz sadece dağcılar yardım edebilir. Burada 
da öyle oldu ve 2 grup halinde 2 hafta boyunca uğraştık 
ama ne yazık ki sonuç alamadık. Bu olaydan sonra benim 
de aralarında bulunduğum bir avuç dağcı bu tip kazalara 
karşı birtakım öngörülerde bulunmaya başladık. Gelecekte 
olası dağ ve doğa olaylarına karşılık örgütlenmeye karar 
verdik.  İyi dağcılardık ama iyi bir arama kurtarmacı olmak 
başka bir olay. Buna karar verdikten sonra Türkiye’deki 
bütün kaynakları ciddi olarak taramaya başladık. 
Türkiye’de arama kurtarma deyince imkan ve kabiliyetimiz 

nedir, bunu araştırdık. O sırada oldukça hayal kırıklığına 
uğradık. Çünkü bu alanda çok zayıf olduğumuzu gördük, 
etkin ve kuvvetli bir sistem yokmuş. Türkiye’nin doğal 
afet ülkesi olduğunu gördük. Yani birkaç yılda bir ciddi 
yıkımlara yol açan seller oluyormuş. Birkaç on yılda bir 
kitlesel afetlere dönüşen depremler oluyormuş. Biz bunu 
1995 yılında fark ettik, ülkenin geri kalanı ise 17 Ağustos 
1999’ta anladı. Yaptığımız çalışmalar neticesinde 14 Mart 
1996 tarihinde AKUT’u Arama Kurtarma Derneği’ni resmi 
olarak kurduk. Akut olarak; dağ ve doğa koşullarında 
meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, 
sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda can kaybını 
en aza indirmek ve arama kurtarma konularında 
toplumu bilgilendirmek derneğimizin temel amacıdır. 
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Akut dernek olarak kuruldu 
ama bugün çok geniş bir alanda 
çalışmalar yaptığını görüyoruz.  
Faaliyet alanlarınız neler?
Evet kuruluşumuzdan beri AKUT’un 
faaliyetleri artarak devam ediyor. 15 
yıl sonra 2011’de AKUT’un vakfını da 
kurduk. Şu anda AKUT olarak derneği, 
Vakfı, Spor klüpleri, yayınevi, Enstitüsü, 
çocuk akademisi, üniversite toplulukları 
gibi çok geniş kapsamlı bir alanda 
çalışmalar yapıyoruz. Binlerce kişi var 
şu anda AKUT’un etrafında. Dernek 
tamamen arama kurtarma faaliyetiyle 
uğraşıyor, sosyal sorumluluk projeleri ve 
toplum bilinçlendirme 
çalışmalarını Vakıf 
olarak yapıyoruz. 
Spor kulübü dağcılık, 
kayak, snowboard, 
atletizm, bisiklet, 
motosiklet, geleneksel 
Türk okçuluğu, 
ve daha birçok 
alanda faaliyetlerini 
sürdürüyor. 15-16 
üniversitede şu 
an AKUT öğrenci 
toplulukları var. 
Enstitümüz AKUT’un 
yıllar içinde edindiği 
bilgi birikimini çok 
daha iyi seviyelere 
taşıyor, şu anda 11 
ülkede eğitim ve 
danışmanlık hizmeti 
veriliyor. Şunu da 
söylemem gerekir; 
Şu anda Suriye’nin 
sivil savunma ekibini 
biz yetiştiriyoruz. 
Savaşla birlikte çok 
büyük enkazlar var 
orada, enkazda arama 
kurtarma yapılması 
lazım. Suriyeli sivil 
vatandaşlardan yani 
bu konuda hiçbir 
bilgisi olmayan 
insanları aldık. Orada 
750’nin üzerinde sivil 
savunmacı yetiştirdik. 
Bu insanlar orada 
beş binin üzerinde 
insan kurtardılar. 

Orada yetiştirdiğimiz sivil savunmacılar 
bizim burada kurtardığımızın iki 
katını üç katını kurtardılar. Korkunç 
şartlarda mücadele yaşanıyor orada. 
Yetiştirdiğimiz 25-30 arama kurtarmacı 
ikinci bombalamalarda hayatını 
kaybetti. Bugün Vimeo  ve Youtube gibi 
video paylaşım sitelerinde da Suriye 
sivil savunmasının ürettiği klipler var 
ve müthişler! Özgüven, umut, geleceğe 
dönük olarak bugünler bitip yaralarımızı 
sarıp hayata yeniden döneceğiz 
gibi müthiş duygu yoğunlukları var, 
motivasyon da var binlerce kişinin 
hayatını kurtardıkları için artık yeniden 

hayata sarılmış durumdalar, 
geleceğe dair umutları var 
en önemlisi. Onlara büyük umut 
oldu verilen bu eğitim sistemi. 
Lübnan Mülteci kampında da 
bir eğitim modülü oluşturduk, 
orda çadırda kalan insanlardan 
seçtiğimiz bir grup mülteciye acil 
durumlarda müdahale 
yapabilecekleri şekilde eğitim 
verdik.  Orada zaten çadırda 
kalıyorlar, hayat çok kısıtlı.
AKUT’un sahip olduğu on sekiz –
on dokuz yıllık bilgi birikimini ve 
deneyimini hem yurtiçinde hem 

de yurtdışında 
kullanıyoruz. 
Hindistan’da, 
Pakistan’da, 
Bangladeş’te, 
Kamboçya’da 
Romanya’da, 
Rusya’da, Kıbrıs’ta 
ve bir sürü yerde.  
Şişecam’ın hem 
Türkiye’deki hem 
yurtdışındaki 
fabrikalarının acil 
durum sistemlerini 
biz oluşturduk. 
Ülkemizdeki 
çimento 
sektörünün 
-yaklaşık  54 tane 
fabrika-  tamamının 
acil durum 
yönetim sistemini 
biz oluşturduk. 
Vodafone’un aynı 
şekilde bu konuda 
çözüm ortağıyız. 
İşte bütün bu 
alanlarda çok geniş 
bir alanda hareket 
halindeyiz. Oradan 
elde ettiğimiz 
gelirlerle AKUT’u 
finanse ediyoruz.  
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Çocuğun hayatla kurduğu ilişki önemli. 
Özgüvenli, kendine ve başkalarına saygılı, 

empati yeteneği gelişmiş, yaptığı hareketlerin  
sonuçlarını görebilen, yanlıştan yalandan, 

hırsızlıktan ve suçtan uzak duracak 
şekilde yetişmeleri gerekir. 

Bu konuda ailelerin de öğretmenlerin de 
çocukların kendilerinin de olmak üzere 

herkesin sorumluluğu var.
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Uyuşturucu gençliğimizin önündeki 
en büyük tehdit. Siz de Selçuklu 
gençleri uyuşturucu belasına karşı 
uyarmak ve onlarda bir farkındalık 
yaratmak için buradasınız.  Size 
göre uyuşturucuyla mücadelede 
en etkin yol nedir?
“Kötü bir alışkanlığa hiç başlamamak 
onu bırakmaktan daha kolaydır” 
derler. Hiç başlamamak, bulaşmamak 
en doğrusu. Burada en büyük 
sorumluluk ailelere düşüyor. Benim 
de 16,5 aylık bir çocuğum var. Anne 
ve babalar olarak çocuğun ruh halini 
iyi takip etmeniz gerekir. Çocuğun 
annesi babası olup, onun harçlığını 
vermek ihtiyaçlarını karşılamak değil 
onun sırdaşı da olmak gerekir. İç 
dünyasını da paylaşabileceği, dertlerini 
sıkıntılarını rahatlıkla paylaşabileceği 
bir konumda da olabilmeliyiz. Öyle 
olunca çocuk kimlerle arkadaşlık 
ediyor? Nereden geliyor? Nerelere 
gidiyor? Çocuğunuzla iletişim 
kanallarınız açıksa, ekstra bir durum 
olduğunda aile farkına varır bu 
durumun. Ailenin çocuğunun farkında 
olması lazım. En büyük sorumluluk 
ailelerde,  çocuklarını yakından 
tanıyıp takip etmeleri  ve sahip 
çıkmaları gerekli. Bunun dışında en 
önemli sebeplerin başında çocukların 
girdikleri yanlış arkadaş çevresi 
geliyor. İlgi çekmek, kabul edilmek, 
büyüdüğünü göstermek ya da kızların 
ilgisini çekmek için farklı arkadaş 
ortamlarına giriyorlar. Yanlış arkadaş 
çevresi çok etkili. Kimse kendi kendine 
sokaktan bulup başlamıyor buna, 
yanlış arkadaş çevresinde tanışıyor 
bir şekilde uyuşturucuyla. Çocuğun 
hayatla kurduğu ilişki önemli burada, 
özgüvenli, kendine ve başkalarına 
saygılı, empati yeteneği gelişmiş, 
yaptığı hareketlerin  sonuçlarını 
görebilen, yanlıştan yalandan, 
hırsızlıktan ve suçtan uzak duracak 
şekilde yetişmeleri gerekir. Bu 
konuda ailelerin de öğretmenlerin 
de çocukların kendilerinin de olmak 
üzere herkesin sorumluluğu var. En 
tepede de devletin sorumluluğu var. 
11-12 yaşında çocuk ayakkabıları yok 
soğukta kartonu koymuş üstünde 
yatıyor, herkes de yanından geçip 
gidiyor, kimse dönüp bakmıyor bile. 
Öyle acayip bir şey olmuşuz. Ben 
bunu kabul edemiyorum. Normal 
şartlarda o belediye başkanın, o 
valinin oturamaması lazım yerinde. 11 
yaşında soğukta ayakkabısız kartonun 

üzerinde hayatta kalma mücadelesi 
veriyorsa bir çocuk,  e burada o 
zaman belediye, hükümet ve devlet 
ne iş yapıyor bu ülkede ben merak 
ediyorum doğrusu. 

Bir röportajınızda okumuştum. 
Hayatınıza ilişkin koyduğunuz 
bütün hedeflere 44 yaşında 
ulaştığınızı söylemişsiniz. Gençlere 
baktığımızda kendilerine hedef 
koymada sıkıntı yaşadıklarını 
görüyoruz. Malum çok hızlı bir 
dünyada yaşıyoruz ve her şey 
özellikle eğitim, teknoloji çok 
hızlı değişiyor. Gençler bu kaygan 
zeminde kendilerine nasıl hedef 
belirleyebilirler?
Bütün hedefler değil de o yaşıma 
kadar koyduğum hedeflere 
ulaştım demiştim. Elbette benim 
de çıkamadığım dağlar oldu, elde 
edemediğim, yapamadığım şeyler 
oldu tabi ama genel olarak baktığımda 
hayatımdan memnunum. Hedeflerimi 
doğru seçtim, planlamalarımı doğru 
yaptım, şansım da yaver gitti. 
Evet gençler böyle bir ortamda 
hedef belirlemede bazı sıkıntılar 
yaşayabilirler. Ama orada sistemin 
çok büyük kabahatleri var. Bir kere 
medyaya bakalım, medyayı dördüncü 
güç olarak tanımlıyorlar ama medya 
gerçekten olağanüstü bir güç bugün.  
Fakat medya insanları sürekli yanlış 
yönlendiriyor. Saçma sapan diziler,  
akıl almaz evlilik programları birsürü 
şey. Bunlar normalleştiriyorlar da 
bu aykırılıkları. Gençlerin önündeki 
rol modeller bunlarsa şayet, sürekli 
televizyonlarda gazetelerde şarkıcı, 
türkücü, futbolcusu gibi bu tür 
insanlarsa, bir yarışma programına 
katılıp paçayı kurtarmaya çalışıyor 
herkes. Çalışmadan, üretmeden, 
yorulmadan çabucak yırtmaya 
çalışıyorlar. Bunları sistem popüler 
hale getiriyor, bunları yükseltiyor. 
Burada bir çarpıklık var. Bu çarpıklık 
da böyle bir gençlik istiyor. Muhakkak 

medyanın bir elden geçmesi lazım. 
Çünkü çocuklar içine doğdukları 
kültürün yansımalarından şekilleniyor.  
O kültür de artık böyle bir hale gelmiş 
durumda. 

Uyuşturucu denenerek başlanıyor 
ve bir boşluğun içinden çıkıyor. 
Halbuki çocuğun hayatı dolu dolu 
olsa mesela spor yapsa erken yaşta 
spor kültürü ve ahlakıyla tanışsa 
uyuşturucuya ihtiyacı olmayacak zaten 
onu küçümseyecek, onun zararlı bir 
şey olduğunu ve kendi performansını 
olumsuz yönde  etkileyeceğini bildiği 
için hiç bulaşmayacak böyle bir şeye. 
Ama nerde o spor imkanı,  nerde 
çocuklara sahip çıkmak, nerde onları 
sağlıklı gelişimi için yönlendirmek? 
Maalesef çok az gencimiz bu imkanlara 
sahip olabiliyor. Ve bir şekilde nasıl 
büyüyorlarsa büyüyorlar, ayıplarla, 
eksiklerle … Aslında medyanın gençleri 
de bu yönde yönlendirebilmesi gerek. 
Ama medya sürekli en kısa yoldan 
köşeyi dönme, yarışma programlarıyla 
kısa yoldan şöhret olup yırtma 
mesajları vermekle meşgul. 

Nasuh Mahruki ismi toplumumuz 
için çok önemli bir değer. 
Ülkemizin geleceği gençlerimiz 
arasında sizi örnek alanlar da 
var. Peki siz kendinize kimi örnek 
aldınız?
Ben hep kendime benzemeye  
çalıştım aslında ama her şeyiyle, 
her söylemiyle, her davranışıyla 
örnek alınması gereken kişinin 
Atatürk olduğunu düşünüyorum.  
Atatürk’ün her cümlesinden inanılmaz 
etkileniyorum. Nasıl bir deha, 
nasıl bir farkındalık ve nasıl bir hep 
geleceği tasarlama duygusuna sahip 
olduğuna hayranlık duyuyorum. 
Müthiş bir güç alıyorum ondan, onun 
başardıklarından, yaşadığı zorluklara 
rağmen ulaştığı hedeflerinden. Benim 
örneğim Atatürk’tür her zaman. 

Uyuşturucu denenerek başlanıyor ve bir boşluğun içinden çıkıyor. 
Halbuki çocuğun hayatı dolu dolu olsa mesela spor yapsa erken 
yaşta spor kültürü ve ahlakıyla tanışsa uyuşturucuya ihtiyacı 

olmayacak zaten onu küçümseyecek, onun zararlı bir şey olduğunu 
ve kendi performansını olumsuz yönde  etkileyeceğini bildiği için 

hiç bulaşmayacak böyle bir şeye.
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GİZEMLİ MERYEM ANA EVİ
Zengin tarihi ve doğası nedeniyle Selçuk’un üzerinde bulunduğu topraklar çok uzun yıllardır cazibesini korumuş bir 
bölge… Efes Antik Kentinin bulunduğu alanı çevreleyen Bülbül dağı çevresi de özellikle Hristiyan dünyası için kutsal 
kabul edilen bir mekan. Her yıl 15 Ağustos’ta yapılan büyük ayinle Bülbül Dağı Hıristiyanlar için Meryem Ana’nın 
Evi’ni barındırdığı için çok önemli.
Çoğu Hıristiyan tarihçileri de Hz. 
İsa’nın çarmıha gerilmeden önce 
annesi Meryem’i arkadaşı ve havarisi 
olan St. Jean’a emanet ettiğini 
savunur. Havari St. Jean da İsa’nın 
göğe yükselişinden sonra emanet 
edilen Aziz Meryem’in Kudüs’te 
olmasını sakıncalı bulur. Bu yüzden 
Meryem’i de alarak Efes’e gelir. 
Burada hem Hristiyanlık dinini 
yaymak amacındadır. Hz. Meryem’in 
kent halkından saklayarak Bülbül 
Dağı’ndaki bu eve yerleştirir. Buna 
göre Meryem Ana’nın son günlerini bu 
evde geçirdiğine inanılmaktadır. 

Bütün bu Meryem Ana Evi tasvirleri 
üzerine civarda kazılar başlatan 
ekipler, temelleri 1. yüzyıldan olduğu 
tahmin edilen yapıyı  gün ışığına 
çıkarttılar. 1950’li yıllarda restorasyon 
çalışması yapılan Meryem Ana Evi’nin 
Vatikan tarafından kutsal olduğu 
ilan edilmiştir. 1967 yılında Papa VI. 

Paul ve 1979 yılında Papa II. Jean 
Paul ve de yakın zamanda Papa XVI. 
Benedict tarafından hac ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Efes, antik dönemin en ünlü kentleri 
arasında yer almaktadır. Özellikle 
Roma İmparatorluk evresine 
gelindiğinde, Asia Eyaleti merkez 
kenti olan Efes; birbirinden ihtişamlı 
mimarı yapıları ve bu yapılara bağlı 
plastik eserlerle göz doldurmaktaydı. 
Kuşku yok ki kentin bu zenginliğinin 
en önemli kaynağı Anadolu içlerine 
açılan verimli topraklarla çevrili art 
bölgesi ve yönü başkent Roma’ya 
bakan olağanüstü kullanışlı limanıdır.

Coğrafyanın bu denli önemli olması 
nedeniyle olsa gerek, Hıristiyan 
inancının yaygınlaşmasıyla 
Anadolu’da inşa edilen ilk yedi 
apokaliptik kiliselerden biri Efes’tedir. 
Büyük din adamı Hagios Paulos’un 

İncil’de yer alan Efeslilere Mektubu 
kenti iki kez ziyaret edişinden sonra 
yazılmıştı. Kitab-ı Mukaddes’de 12 kez 
Efes kentinin adının geçmesi ve 5 kez 
Ephesoslulara hitaben yazılmış olan 
bölümlerin olması bu önemi yeterince 
açıklamaktadır.

Meryem Ana Evi, olarak adlandırılan 
küçük yapı dışında alanda; sarnıç, 
ayazma ve bazı çevre duvarları 
görülebilmektedir. Ev olarak 
tanımlanmasına karşın burası aslında 
haç planlı bir şapeldir. Duvarları 
6.-7. yüzyıl veya daha sonrasının 
özelliklerini göstermektedir. 
Çevresinde en eski buluntuların İ.S. 
1. Yüzyıla tarihlendiği Meryem Ana 
Evi son halini 13. yüzyılda almıştır. 
Aslına sadık kalınarak restore edilerek 
tüm Hristiyanlığın kabul ettiği bir hac 
merkezine dönüşmüştür.
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Evin bulunuş hikayesi ise çok ilginçtir: 19 yüzyılda daha önce hiçbir şekilde Efes’e gelmemiş olan Catherine 
Emmerich adlı bir Alman Rahibe amansız bir hastalığa yakalanmış ve yatalak olarak yattığı yerden 
sürekli Meryem Ana’nın Evi’ni sayıklamaya başlamıştır. Hiçbir şekilde tanıyamayacağı kişileri, yerleri ve 
olayları olağanüstü ayrıntılı bir şekilde bildirmesi o dönem hem  kamuoyunun hem de birkaç entelektüelin 
ilgisini çekmiştir. Hatta Clemens Brentano isimli Alman romantizm akımı şairi, 1818’e doğru Emmerick’in 
“sekreteri” olarak onun yakınına taşıyarak bu betimlemeler üzerine ‘Bakire Meryem’in Yaşamı’ adlı kitabı 
yazar. Kitap o dönemde kamuoyunda ve basında müthiş ilgi uyandırır.  Bunun üzerine bu bölgeye onun 
tasvirlerinin gerçek olup olmadığını öğrenmek isteyen pek çok din adamı tarafından geziler düzenlenir. 
İddiaya göre bu geziler sırasında Efes’in 7 km uzağında Bülbül Dağı’nda  Emmerich’in tanımladığı bir evle 
karşılaşılır.
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Meryem Ana’ya ziyaret, kiliseden çıkışta sağ tarafta 
bulunan merdivenlerden inilerek ulaşılan üç çeşme ile 
son bulur.
Merdivenlerin inişinde yer alan küçük dükkânda hatıra 
eşya satışı yapılmaktadır. Meryem Ana Evi, çevresi ve bu 
küçük dükkân, Müslümanlar ve Hıristiyanlar tarafından 
meydana getirilmiş olan Meryem Ana Derneği’nin 

mülküdür. Dernek, bağışlar ve söz konusu dükkândan 
elde edilen gelirden yararlanarak buranın gereksinimlerini 
karşılamaya çalışır.
Çeşmelerden, kilisenin yanı başındaki kuyulardan gelen 
içilir nitelikte su akar. Ziyaretçiler, bu suyun şifalı olduğu 
inancıyla tatmakla kalmaz, yanlarında da götürürler.
Kaynak: http://www.meryemana.info/

1950’li yıllarda restorasyon çalışması yapılan Meryem Ana Evinin; Vatikan tarafından da kutsal olduğu ilan 
edilmiştir. 1967 yılında Papa VI. Paul ve 1979 yılında Papa II. Jean Paul ve de yakın zamanda Papa Benedict 
tarafından hac ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Her yıl ağustos ayının 15’inde Vatikan tarafından organize edilen 
büyük ayine ev sahipliği yapar.

KAYNAK SUYU
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BARIŞ İÇİNDE SANAT
ÇYDD SELÇUK ŞUBESİ TARAFINDAN 
YAPILAN SERAMİK ÇALIŞMALARI 
KENT BELLEĞİNDE SERGİLENDİ.

36

SELÇUK VİZYON /  2015/ SAYI 2



37

SELÇUK VİZYON /  2015 / SAYI 2

BİR GARİP 
FIRIN 
HİKÂYESi
Sene 1997… Yer: Şirince Köyü… Şirince’nin 
girişinde, Artemis Restoranın yanında 
şimdiki Jandarma Karakolu’nun bulunduğu 
binada, Selçuk Halk Eğitim Merkezi’ne 
bağlı olarak bir seramik kursu açılır. 7-13 
yaşları arasındki köy çocuklarının yanı 
sıra Selçuk’ta ikamet eden yetişkinlerle 
beraber özürlü gençlerin de olduğu 
değişik yaş gruplarından birçok insan 
seramik kursunda seramik eğitimi almaya 

başlar.. Sosyal ve ekonomik statüleri 
farklı olan bu insanlarla ahenk içinde 
her bakımdan mutluluk ve gurur verici 
çalışmalar yapılır….
Öyle ki; Şirince’yi görmek için gelen 
yabancı turistler köyün girişindeki bu 
olağanüstü tablo karşısında şaşkınlıklarını 
gizleyemezler, ülkelerine döndüklerinde 
o zamanın Kültür Bakanı, Turizm Bakanı 
ve İzmir Valisine hayranlıklarını belirten 
fakslar gönderirler… Tüm bu güzel 
hikayelerden sonra birgün bu güzel büyü 
bozulur. Dönemin yerel yönetiminin 
başında olan kişi bu kursları kapatmaya 
karar verir. Kurs kapatılır, malzemeler çöpe 
atılır ve seramiklerin pişirildiği yüksek 
dereceli seramik fırını bir köşeye kaldırılır.
Sene 2007… Şirince’de bulunan Selçuk 
Halk Eğitimi Şubesi boşaltılır. Atölyede 
kullanılan o seramik fırınının korunması 
için köylüler ve seramik sanatçısı - eğitimci 
Güzin hanım tarafından Belediye’ye 
ulaşırlar. Belediye bu talep üzerine 
seramik fırınını vinçle Şirince’de atıl 
durumda bulunduğu yerden aldırarak 
deposuna aldırır. Bu emektar fırın 2012 
yılına kadar Belediye’nin korumasında 
depoda kalır. 
2012 yılının Ocak ayında Çağdaş yaşamı 
destekleme derneği Selçuk Şubesi 
hizmete girdikten sonra fırının kaderi 
de değişir. ÇYDD Selçuk Şubesi yönetimi 
üyelerinden gelen taleplerle seramik 
çalışmaları başlatmak ister. Böylece eğitim 
uzmanı, seramik meraklıları kolları sıvar. 
Çalışmalara başlamak için en gerekli 
malzeme ise bir seramik fırınıdır. 
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ÇYDD Selçuk Şubesi tarafından Kent Belleğinde açılan seramik sergisi yoğun ilgi görüyor. Kursu açan 
dernek yöneticileri mütevazi şekilde “sergilediğimiz objeler seramik sanatını değil, yüreğimizde gizli amatör 
seramikçiyi simgeliyor” dese de birbirinden güzel ve renkli eserler sanatsever Selçuklularla buluşuyor. 
Yediden yetmişe Selçukluları seramik sanatıyla buluşturan derneğin yöneticisi Başkan metin Çitak ve her 
biri el emeği göz nuru olan seramik işleri için gönüllü olarak eğitim veren Güzin Ülgen ile sergi ve seramik 
çalışmalarına ilişkin görüştük. 
ÇYDD Selçuk Şubesi tarafından açılan sergi 31 Ocak’a kadar açık kaldı.  Hatta çamurla tanışıp, yoğurarak 
stres atmak isteyenler için de küçük workshoplar da yapıldı.
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Yeni fırın almak için derneğin 20 Bin TL 
gibi bir bütçe ayırması gereklidir ama 
yeni kurulan bir deneğin maddi imkanı 
da yoktur. O esnada eğitim vermek 
için gönüllü olan Güzin Ülgen’in aklına 
Belediyenin deposunda muhafaza edilen 
yüksek dereceli emektar seramik fırını 
gelir. ÇYDD Yönetimi harekete geçerek 
bu fırının mülkiyetini araştırmaya başlar. 
Ancak ilginçtir ki bu fırın hiçbir kurumun 
envanterinde bulunmamaktadır. Bunun 
üzerine bir çözüm arayan dernek, 
Selçuk’ta faaliyet gösteren SEGEM ve 
Engelliler Derneği ile ortak hareket 
ederek fırının Belediye tarafından 
onarılarak çalışmalarda kullanılmasını 
talep eder. Talep kabul görür, emektar 
seramik fırın Selçuk belediyesi 
tarafından tamir ettirilir. Böylelikle ÇYDD 
Selçuk Şube tarafından yürütülecek 
seramik çalışmalarında mekan ve atölye 
dışındaki sorunları çözülmüş olur.
2014 Ocak ayında dernek çalışmalara 
başlar. Gönüllü seramik eğitmeni Güzin 
Ülgen tarafından 22 çocuk ve 11 yetişkin 

seramikle, çamurla tanışır. Belediye Fen 
İşleri deposunda bulunan tamir edilmiş 
emektar seramik fırınına eserler konur, 
sırlanır ve pişirilir. Ortaya yaratıcılık, 
estetik ve sevgiyle yoğrulmuş güzel 
eserler çıkar. Belediye Başkanının önerisi 
üzerine ortaya çıkan eserler Selçuk Kent 
Belleği’nde sergilenmeye başlar. İşte 
bu emektar fırın güzel insanların güzel 
eserleriyle canlanır, yaşamaya devam 
eder. 
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Selçuk’ta yaşayan doğaltaş sanatçısı 
Dursun Köroğlu, günümüze çok 
az kalıntısı kalmış olan Artemis 
Tapınağını 1/100 ölçeklendirerek 
o dönem kullanılan malzeme olan 
mermerle 2,5 yılda tamamlayarak 
sergilemeye başladı.  Dünyanın 
harikaları olarak bilinen eserlerin  
ilk defa mermerle işlenerek hayat 
bulduğunu söyleyen Köroğlu, Artemis 
Tapınağı’nı çalışırken kazı heyeti 
başkanlarından, arkeologlardan ve 
Tapınağın kalan parçalarından tespit 
ederek çalışmalarını yaptığını belirtti. 

Doğaltaş ustası Köroğlu 45 yıldan 
beri baba mesleği olan doğaltaş 
sanatçılığı yaptığını ve görsel 
sanatlar üzerine uzun yıllar çalıştığını 
anlatarak eserlerinde Selçuk’un tarihi 
dokusundan etkilendiğini ve Selçuk’ta 
yaşayarak doğal ilham aldığını 
sözlerine ekledi. 

Tapınağın Selçuk ve dünya kültür 
mirasında önemine dikkat çeken 
Köroğlu, “Artemis Tapınağı’na tarihte 
çok büyük önem verilmiş. Büyük 
İskender öncesinde çatısı yakılmış. 
Büyük İskender bir daha böyle 
bir olayın olmaması için çatısını 
da mermer olarak inşa ettirmiş. 
Dünyanın 7 harikasından birinin 
Selçuk’ta olması çok ilgimi çekti ve 
bunu yapmak istedim. 2,5 yıllık bir 
çalışmayla bunu tamamladım.” dedi.  
Artemis Tapınağı’nın 127 tane sütunu 
olduğunu, sütunlarının  18 metre 
yüksekliğinde ve  2 metre çapında 
olduğunu belirten sanatçı  Tapınak o 
dönemde  115 metre uzunluğunda, 
55 metre eninde. Benim yaptığım 
mermer maketinde ise sütunlar 18 
santimetre, çapları ise 2 santimetre. 
İğneyle tek tek işlediğim mermer 
maketin ağırlığı yaklaşık 250 
kilogram ağırlıkta, uzunluğu 135, 
eni 67 santimetre”dedi. Artemis 
Tapınağı’nın yanı sıra , Bodrum 
Mozolesi , Bergama Sunağını da 
birebir mermere işlediğini söyleyen 
Sanatçı Köroğlu, eserlerin yapıldığı 
dönemlerde kullanılan malzemelerle 
ilk defa mermerle işlendiğini 
belirterek  amacının Avrupa Birliği 

projesi kapsamında dünyanın 7 
harikasını yapmak ve sergilemek 
olduğunu belirtti.
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Selçuklu doğaltaş sanatçısı Dursun Köroğlu ülkemizde bulunan Dünyanın yedi harikası olarak 
tanınan Artemis Tapınağı ve Bodrum Mozolesinin maketlerini mermerde canlandırıyor.

SELÇUKLU DOĞALTAŞ SANATÇISI 
DURSUN KÖROĞLU DÜNYANIN YEDİ
HARİKASINI MERMERDE CANLANDIRIYOR.

EN BÜYÜK HAYALİM 
DÜNYANIN YEDİ 
HARİKASINI 
MERMERE 
İŞLEYEREK 
SERGİLEMEK

SANATÇI ÇALIŞMALARI İÇİN 
SPONSOR ARAYIŞINDA

BU SANATI GELECEK 
NESİLLERE 
BIRAKMAK İSTİYORUM. 
Türkiye son yıllarda giderek gelişiyor, 
turizm büyüyor. 59  yaşındayım ve 
bu sanatı benden sonra birilerine 
daha öğretmek istiyorum. Kendi 
imkanlarımla bir çırak yetiştirmem 
mümkün değil. Yaşamımı zaten zor 
şartlarda sürdürüyorum. Bunun için 
bir destek olması lazım. Bu konuda 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yardım 
bekliyorum.”

Bunun yıllardır hayalini kurduğunu 
ifade eden Köroğlu bunun için ciddi 
bir sponsor gerekiyor. Bu konuda 
sanatı ve tarihe saygı duyan işadamları 
ve kurumların desteğine ihtiyaç 
duyduğunu söyledi. 
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Yeni yatırım ve planlamalarında kaynak sıkıntısı çeken 
işletmelere ABİGEM  (Avrupa Birliği İş Geliştirme 
Merkezi)’nden ‘çağrı’ geldi. İzmir ABİGEM Direktörü Arzu 
Amirak, küresel ekonomik ortamda rakiplerinin bir adım önüne 
geçmek isteyen firmaların yenilikçilik ve Ar-Ge yatırımlarına 
ağırlık vermesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu konuda 
yatırım yapmayı hedefleyen ancak finansman sıkıntısı çeken 
işletmelerin kaynak sorununun çözümünde İzmir ABİGEM 
devrede. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu 
(TÜBİTAK) ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) başta 
olmak üzere finans desteği sağlayan kurumlara başvuru ve 
destek sağlamanın yolu ABİGEM’den geçiyor” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde 
Avrupa Birliği fonları ile Türkiye’nin ilk 3 ABİGEM’den biri 
olarak faaliyete geçen İzmir ABİGEM’de yeniden yapılanmaya 
gitti. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ateş 
Demirkalkan İzmir ABİGEM Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
üstlenirken, Arzu Amirak da direktörlüğe getirildi. Yeniden 
yapılanma çalışmalarını tamamlayan İzmir ABİGEM, yeni 
yatırım planlayan ilk kez ihracat hedefleyen ve ülkenin kanayan 
yarası işsizliğin çözümüne katkı sağlamak isteyen firmalara Ar-
Ge ve inovasyon içeren projelere öncelik çağrısında bulundu. 
İzmir ABİGEM Direktörü Arzu Amirak, “Fikriniz varsa ekibiniz 
hazır. Yenilik ve kurumsal altyapı yatırımları için maddi desteğe 
ihtiyaç duyan firmalar fırsatı kaçırmasın, İzmir ABİGEM’e 
başvursun” dedi. 
On Bin liradan 
1 milyon liraya kadar 
Amirak, 2014 büyüme hedeflerinde ihracata özel bir önem 
verildiğini, bu kapsamda İzmir ABİGEM tarafından geliştirilmiş 
olan Ex-Point hizmeti ile ilk kez dış pazara açılmak ve ihracat 
yapmak isteyen işletmelere yönelik danışmanlık desteği 
sağlandığını da hatırlattı.İzmir ABİGEM’in yol göstericiliğinde 
hazırlanan projelere sağlanan mali desteklerin 10 bin 
liradan başlayarak 1 milyon liraya kadar yükselebildiğini 
kaydeden Amirak,  “İşletmelerin küresel ekonomik ortamda 
en çok ihtiyaç duyduğu şey finansal kaynak. Küresel rekabet 
ortamında rakiplerinin bir adım önüne geçebilmek için 
maliyetlerini düşürerek verimlilik artışı sağlamaya odaklanan, 
dünyanın 220 farklı ülkesine mal ve hizmet ihraç eden Egeli 
firmaların sayısını ve ihracat yapılan ülke sayısını artırmanın 
yolu ise Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Bu açıdan İzmirli 
firmalara gelin birlikte yürüyelim çağrısında bulunuyoruz. 

Şehrimize, bölgemize ve ülkemize birlikte destek verelim, 
büyüyelim ve büyütelim. Böylelikleyeni girişimci ve işletmelere 
destek ortamını sürekli kılalım” diye konuştu. 

Ücretsiz ön değerlendirme 
Amirak, İzmir ABİGEM’in verdiği hizmetler arasında ücretsiz 
ön değerlendirmenin önemine değinerek, “ABİGEM olarak 
önemli bir misyonumuz da işletmelerin akla gelen ilk çözüm 
ve iş ortağı olmak. Bunun en önemli adımı ise işletmelere 
sunduğumuz ücretsiz ön değerlendirme hizmeti. Bu hizmetle 
işletmenin röntgenini çekiyor, firmaya özel çözümler 
sunuyoruz” dedi. Amirak ayrıca 2014’te İzmir ABİGEM olarak 
büyüme hedeflerine paralel Manisa’da açılacak ofisimiz 
ile Kırsal Kalkınma Desteleme Yatırımlarının yanı sıra, Gıda 
güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB 
standartlarına uyumu teşvik etmekiçin açılacak mali destek 
çağrılarına da yerinden proje yazımı desteğiverebileceklerini 
dile getirdi.

ABİGEM, yol gösteriyor
Rekabetçi üretim için 
ABİGEM devrede  ABİGEM 
ile şirketinize, ürünlerinize, 
gücünüze güç katın
ABİGEM ile uzman, doğru ve 
emin ellerdesiniz

AB
İG

EM

İzmir ABİGEM’in hizmetleri
Proje fikirlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, yazımı ve 
yürütülmesi / İhracat ve Dış Ticaret / Uygun fon, destek ve 
proje ortaklarının bulunması / Eğitim ve Ürün Tasarımı

İzmir ABİGEM Projelerine destek 
sağlayan kurumlar 
TÜBİTAK / TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)
T.C. Ekonomi Bakanlığı  / T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı / T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Avrupa Birliği Fonları / KOSGEB
Kalkınma Ajansları: İZKA, ZAFER, GEKA, BAKA
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41SELÇUK’UN TÜRK VE DÜNYA BASININA 
AÇILAN KALEMİ, FOTOĞRAF KARESİ, 
BASINI, MEDYASI

Yılmaz Tuncer Selçuk için önemli bir isim… 
O bir yerel gazeteci… 01 Ocak 1934 tarihinde 
Germencik’te dünyaya gelen Ortaklar Köy 
Enstitüsünün ilk mezunlarındandır. Mezun 
olduktan sonra 1963 yılında Selçuk’ta 
öğretmen olarak göreve başlayan  Tuncer 
1965 yılında Gülsevim Demir ile hayatını 
birleştirerek 3 çocuk sahibi olmuştur. 
Öğretmenlik mesleğini yaparken bir taraftan 
da içindeki gazeteci kimliğini susturamaz 
ve yazmaya başlar. Hürriyet, Akşam, 
Tercüman ve Yeni Asır gazetelerinin Selçuk 
muhabirliğini yürütmeye başlar. Uzun yıllar 
gazetecilik yapan Tuncer sarı basın kartı 
sahibi olup, aynı zamanda TRT ve Anadolu 
Ajansının da muhabiri olur. Emekli olduktan 
sonra 1983 yılında Selçuk’ta basılan ilk 

yerel gazetesini çıkarmaya başlar. Milliyet 
gazetesinin açmış olduğu Abdi İpekçi haber 
ödülünü kazanan Tılmaz Tuncer çok uzun 
yıllar Kırkpınar güreşlerini de takip etti. 
Özellikle sosyal olaylara karşı duyarlılığı ile 
bilinen Tuncer’in Selçuk’un ilk gazetesini 
çıkarmanın ötesinde Efes festivalinin ulusal 
ve uluslar arası tanıtımı ve tanınırlığında 
büyük emeği bulunmaktadır. Selçuk, Efes, 
Meryem Ana’nın türk ve dünya basınına 
açılan penceresi olmuştur. Uluslar arası 
Selçuk – Efes festivalinin ve Selçuk Efes 
Kültür Turizm Vakfının kurucu üyesi olan 
Yılmaz Tuncer 5 Şubat 1994 tarihinde vefat 
etmiştir. 

ÖLÜMÜNÜN 20. YILDÖNÜMÜNDE YEREL BASIN DUAYENİMİZ 

YILDIRIM YILMAZ TUNCER
ANISINA Saygıyla...
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SELÇUKTA SAFARİ’NİN ADRESİ: 
LAREN SAFARİ PARK
Son yıllarda turizmin göz bebeği olan At Safaride Türkiye’de 
bir numara olan Laren Safari Park turistlerin ilgi odağı olmaya 
devam ediyor.

SELÇUKTA SAFARİ’NİN ADRESİ: 
LAREN SAFARİ PARK
Son yıllarda turizmin göz bebeği olan At Safaride Türkiye’de 
bir numara olan Laren Safari Park turistlerin ilgi odağı olmaya 
devam ediyor.

44

Selçuk- Kuşadası yolu üzerinde 10 bin 
metrekare alanda hizmet veren Laren Safari 
Park, doğayla baş başa at safari programları 

ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini 
çekmeye devam ediyor. 

Türkiye’de At Safaride bir numara olan Laren 
Safari Park’ta sabah 10’da başlayan ve iki 

uzman rehber eşliğinde tura katılan turistler 
eğitimli atlarla at sırtında güneşin, doğanın 

ve denizin keyfini sürüyorlar.

SELÇUK VİZYON /  2015 / SAYI 2
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YERLİ TURİSTLER 
HAFTASONLARI İLGİ 
GÖSTERİYOR
Ormanda başlayıp yaz aylarında 
kumsalda devam eden ve denizde 
atların şahlanışıyla sona eren turlar 
4 saat sürüyor.  Laren Safari Parkın 
sahibi Hüseyin Erenuluğ, parkın 
tamamen çiftlik havasında olduğunu, 
Afrika’da yapılan at safarilerden daha 
iyi konumda olduklarını belirtti. Bu yıl 
yeniden dizayn edilen parkta gelen 
konuklara organik sebzelerden oluşan 
kahvaltı keyfi de sunduklarını belirten 
Erenuluğ, tamamen kurumsal bir 
yapıda hizmet verdiklerini söyleyerek, 
“bu anlamda Türkiye’nin ilk safari 
turunu düzenliyoruz. Bu macera dolu 
yolculuk sadece Afrika ülkelerinde 
yapılabilirken biz bunu ülkemize 
taşıdık. Bu tura katılan yabancı 
turistler bir sonraki yıl geldiklerinde 
tekrar turlarımıza katılmak isterlerken 
hafta sonları yerli turistler de bu 
alternatif etkinliği keşfetmeye 
başladılar. Bu da bizi çok sevindiriyor” 
dedi. 

TAMAMI EĞİTİMLİ
Safariye çıkılan atların tamamının 
eğitimli olduğunu söyeyen Erenuluğ, 
“aynı zamanda hepsi de tamamen 
yerli ırk. Safaride ormanda 
yapılan yürüyüş, kumsaldaki galop 
(atları koşturma), deniz içinde 
gerçekleştirilen şahlanış büyük ilgi 
gördü. Biz de üçünü birleştirip turu 
36 at ile 8 yaşından itibaren herkesin 
katılabileceği bir tur haline getirdik. 
Bunu yaparken TURSAB ile koordineli 
çalıştık. Ortaya çıkan turistik aktivite, 
ülkemizin tanıtımına yardımcı olurken 
hem hayvan sevgisi hem de doğa 

sevgisini bir arada barındırıyor. 
Yaşattığı heyecan ise konukların bir 
sonraki tercihini yine Türkiye’den yana 
kullanmasında etkili oluyor. Safariye 
gelenler, sonraki yıl da mutlaka 
ülkemize geliyor” diye konuştu. 

TURLARA DİKKAT
Hüseyin Erenuluğ, atlarla yapılan 
turun rehabilitasyonda etkili olması 
nedeniyle otistik çocuklar için de 
önemine dikkat çekerek, özellikle 
çocukların hayvanlarla kurduğu 
ilişki çok yararlı. 7 yaşına kadar olan 
çocuklara poni atlarla gezintiler 
yaptırıyoruz. Çeşitli firmaların 
çalışanların motivasyonunu artırmak 
için özel gezi talepleri oluyor. Her 
ihtiyaca her talebe uygun tur organize 
edebiliyoruz. Atların enerjisi tura 
katılanlara fayda sağlıyor. 

ÇOCUKLARA 
HAYVAN SEVGİSİNİ 
AŞILIYORUZ 

Hüseyin Erenuluğ konukların atlara 
ve parka gösterdikleri ilgiden oldukça 
memnun olduğunu belirterek şunları 
söyledi: “Biz Selçuk’a Şirince’ye gelen 
konukların daha kalite zaman geçirmeleri 
için alternatif aktiviteler sağlıyoruz. Kırsal 
turizmle gelen konukların Selçuk’ta daha 
fazla ve daha güzel zaman geçirmeleri için 
önemli bir adres olduğumuzu düşünüyoruz. 
Ayrıca çocukların güven içinde hayvcanlarla 
doğal bir ortamda eşsiz bir deneyim 
sağlamayı amaçlıyoruz. Bütün bunlar 
çoluk çocuk genci yaşlısıyla çiftliğimizde 
yaşadıkları deneyimleri hayatlarının sonuna 
kadar unutamıyorlar. Hayvanlarla kurulan 
bağ çocukların hayatlarında önemli izler 
bırakıyor. Bu onların sosyal ve psikolojik 
gelişimleri için çok faydalı. Çevreye duyarlı 
ve uyumlu nesiller yetiştirilmesi için katkıda 
bulunabilirsek ne mutlu bize.” 



ŞİRİNCE’DE 
KONUKLARINA 
HUZUR VAAT 
EDEN BİR TESİS, 
CENNET İÇİNDE 
SAKLI CENNET
SALKIM 
KONAKLARI
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Gonca Karatay, girişimci genç bir kadın. 
Şirince’de Salkım Konakları adında 
şipşirin bir tesisi işletiyor. Gonca Hanım 
beş yıl öncesine kadar Şirince’ye gelen 
yerli turistti. Ama bu büyülü köy onun 
hayatını değiştirdi. Önce köye aşık 
oldu. Sonra burada kendine bir ortak 
buldu. Salkım Konaklarının hikayesi 
böyle başladı.
Ortaklıktan bir hayat arkadaşlığına 
uzanan Gonca Karatay’ın şahsında 
Şirince’yi, butik işletmeciliği, turizmin 
geleceğini ve kadın girişimciliğin 
öyküsünü dinledik… Sıcak, doğal, 
samimi, dobra dobra ve bir o kadar 
gerçekti. Biz dinlediğimiz öyküden 
memnun olduk. Umarım siz de 
beğenirsiniz…
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İBD: Salkım Konakları nasıl doğdu, büyüdü? Şu anda neler yapıyorsunuz?

BD:  İşletmenin ismi nereden geliyor? 

BD: Şirince’ye gelenler neden sizi tercih etsinler? İşletme olarak nasıl bir fark ortaya 
koyuyorsunuz?

GK: İlk olarak işletmeciliğe İzmir’de başladım. 
Şirince’nin müdavim müşterisiydim. Şirince’ye 
gelir giderken Uğur’la tanıştım. Burada ağaç evler 
projesini geliştirdik. Gelişen Şirince turizmine katkı 
sağlamak için bir tesis kurduk. Tesisimizde ekolojik 
ürünler, doğal yaşam alanları ve konaklama olarak 
hizmet veriyoruz. Konağımızdaki 3 oda ve 6 tane 
ağaç evimizle birlikte 30 yatak kapasitemizle faaliyet 
gösteriyoruz. Yöresel kahvaltı, ev yemekleri ve grup 

yemekleri gibi hizmetlerimiz de bulunuyor. Özellikle 
her şeyin doğal ve organik olmasına dikkat ediyoruz. 
Kahvaltı ve yemeklerimizde de dışarıdan hazır gıdaları 
değil kendi tesisimizde olan ürettiklerimizi veriyoruz. 
Yumurtamızı bile dışarıdan almayız. Tesisimiz içinde 
doğal ortamda gezen tavuklarımızın yumurtalarını 
ikram ederiz, artık ne kadar varsa. Doğal olan ekolojik 
olan ürünlere önem veren tesisimizle 10 dönüm alan 
içinde hizmet veriyoruz.

GK: Salkım Konaklarının ismi ise eşimin aile 
büyüklerinin soy isminden geliyor. Tesis içerisinde 
Salkım Konağı adıyla eski tarihi bir Rum konağımız 
bulunuyor. Daha sonra arazimize yeni ağaç evlerimizi 
yapınca Salkım Konakları olarak tesisi bütünleştirdik. 

İsminin Selanik’ten gelen bir anısı var. Eşimin 
dedesinin büyükbabası Hasan Salkım mübadele 
zamanında Selanik’ten Şirince’ye gelmiş bir aile aynı 
zamanda. Biz de bu adı tesisimizde yaşatmak istedik. 

GK: Tamamen doğal olmamız ve misafirlerimize 
kendilerini evlerinde gibi hissettirmemiz diyebilirim. 
Biz köyün tam ortasındayız ama bir taraftan 
tesisimizin konumu gereği dışında gibi kalıyoruz. 
Misafirlerimiz geldiğinde çok ayrı bir yere gelmiş gibi 
oluyorlar, doğası ve huzuruyla başka bir atmosfer 
yakalıyorlar.  Misafirlerimiz bizi bu yüzden tercih 
ediyorlar. Herşey tamamen doğal. Köy kahvaltımız çok 
beğeniliyor mesela. Çünkü orada da hep doğal ürünler 
kullanmaya dikkat ediyoruz. Salam, sosis, sucuk yok. 
Yiyebileceği doğal ürün ne varsa o var.  Yumurtamız, 
zeytinlerimiz, reçellerimiz, balımız bile doğal, ailemizin 
ürettiği ürünler.  
Bir de belirtmek istediğim diğer konu bir 
konaklama tesisi olmamıza rağmen ağaç 

evlerimizde TV bulundurmuyoruz. Neden? 
Çünkü konsept olarak misafirimizi dinlendirmeyi 
amaçlıyoruz. Misafirlerimizin doğal bir 
yaşam alanı içerisinde huzur bulabileceği, 
dinlenebileceği bir mekân olarak hizmet 
veriyoruz. Televizyon girdiği zaman hayatımızın 
tam ortasında bulunuyor. Mecbur gibi izliyoruz, 
sohbet edemiyoruz, yeterince iyi dinlenemiyoruz, 
sağlıklı uyuyamıyoruz. Mesela çift olarak gelen 
konuklarımız buradan ayrılırken bizi tekrar 
teknolojinin içine sokmadınız diye teşekkür 
ediyorlar. Kısacası biz burada konuklarımıza 
doğal ortam ve Şirince’nin o muhteşem enerjisi 
içinde huzur vermeyi, dinlenmeyi vaat ediyoruz.
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BD: Gonca Hanım hepimizin kabul ettiği gibi Şirince’nin marka değeri çok yüksek. 
Size göre bu markanın doğru algılanması için işletmelere ne gibi görevler düşüyor?

BD: Sizin Kırsal Turizm konusunda da bazı girişimleriniz ve çalışmalarınız 
bulunuyor. Konuyu bir de sizden dinleyelim? 

GK: Şirince gerçekten çok özel bir yer.  Doğası, 
havası, atmosferi ve enerjisiyle gerçekten çok özel bir 
köy burası. Gezilmesi görülmesi ve hatta yaşanması 
gereken bir köy. Şirince’ye gelen konuklarımızın 
köyün enerjisini alabilmeleri gerek. Bunun için 
onları hiçbir şekilde rahatsız etmeden o ortamı 
yaşamalarını sağlamalıyız. Buradaki işletmelerin ticari 
boyutu çok öne çıkarmadan, doğallıktan ayrılmadan 
kaliteyi gittikçe artırarak hizmet vermeleri gerekli. 
Böyle olunca Şirince’deki turizmin sürekliliğini de 
sağlamış oluruz, marka değerimizle birlikte bir prestij 
yaratabiliriz. Şirince’ye gelenler zaten şehirden kaçan 
insanlar. Onlar buraya doğayı ve doğalı bulmak 
için geliyorlar. Köyde gezerken teyzelerin kendi 
yaptıkları yöresel ürünleri görmek istiyorlar. Ev yapımı 
örtüler, sabunlar, zeytinyağları... Bozulmamış bir 
köy görmek istiyorlar. Bu yüzden gelen konuklarımız 
tesisimizde bizimle birlikte yaşayan hayvanlarımıza 
bayılıyorlar mesela. Tavuklarımız, tavşanlarımız, 
ördeklerimiz, kedilerimiz ve Salkım Konaklarının 
artık maskotu diyebileceğimiz Hera’mız var. Daha 
önce bize gelen konuklarımız eğer Şirince’ye tekrar 
gelmişlerse mutlaka Hera’yı görmek istiyorlar. İnternet 
yorumlarında bile “Hera’yı görmeye gidin” yazanlar 

oluyor. Köyde hep doğallıktan yana olmalıyız bana 
göre. Doğallığın yanında köyde konuklarımızın iyi vakit 
geçirmelerini sağlayıcı aktiviteler konulması gerek 
bence. Onlara doğal ürünlerin nasıl üretildiğini mesela 
nasıl reçel yaptığımızı gösterebileceğimiz küçük 
atölyeler kurabiliriz. Biz bunun için tesisimizde evlerin 
kenarlarına hobi bahçeleri yapmak istiyoruz. Gelen 
konuklarımızın ekip biçebileceği küçük bahçeleri 
olacak. Şirince’de yöresel ürünler ve lezzetlerimizi 
tanıtmak için festival ve şenlik yapma gibi fikirlerimiz 
var. 
Turizmde satış yapmak için dükkanınızın ya da 
mekanınızın önünden seslenmek yerine orada 
görsel bir şeyler koyarsanız zaten dikkat çekersiniz. 
Sunumunuz ve kalitenizle bir yere gelirsiniz. Bizim 
Şirince’de bunu tesis etmemiz lazım. Biz burada 
mekanlarımız Şirince’de olduğu için varız. İnsanlar 
x ya da y mekana gelmek için değil, o mekan 
Şirince’de olduğu için geliyorlar. Bunun bilincinde 
olmalıyız hepimiz. Şirince markasını iyi korursak 
içinde yaşamaya devam edebiliriz. Ama bu markayı 
koruyamazsanız o markayla birlikte zaman içinde erir 
ve yok olursunuz.

GK: Kırsal Turizm Derneği’nin Şirince sorumlusuyum. 
Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü burası kırsal 
turizmin doğduğu yer. Ayrıca burada doğal dokusuyla 
birçok eski Rum evi var. İzin verilmediği ve sit alanı 
olduğu için restore edilemiyor. Kendi yer sahipleri de 
kendi kaynaklarıyla bunları restore ettiremiyorlar. Ve 
o evler ne yazık ki yıkılmaya yüz tutmuş durumda.  

Bunlar için hem izin çıkmıyor hem de maddi imkanları 
yetmediği için onlar yıkılmaya mahkum durumdalar. 
Ve burada bir tarih yok oluyor. Birilerinin bunu 
görmesi gerekli. En başta Kırsal kalkınma projeleri 
kapsamına mutlaka bu bölge alınmalıdır. 2015 yılında 
inşallah İzmir de yer alacak. 

BD: Butik işletmeciliğin turizm sektörüne katkıları nelerdir? 
GK: Turizm artık farklı bir süreçte ilerliyor. Herşey 
dahil sistemler yerine insanlar butik otelleri, butik 
tesisleri tercih etmeye başladılar. Bu dönüşüm Şirince 
ve Selçuk turizmi için de önemli bir fırsat. Farklı 
olursanız, kalite yaratırsanız zaten size geleceklerdir. 
Biz mevcut alanlarımızı güzelleştirirsek, onlara kaliteyi 

sunarsak sektörde mutlaka iyi bir yer ediniriz. Butik 
işletmeler o yüzden kısa dönemde edinecekleri kara 
odaklanmamalı, planlamalarını orta ve uzun vadeli 
yapmalılar. Sadece bugünü değil yarını ve ondan 
sonrasını düşünmeliler. 
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BD: Butik işletmelerin önüne açmak için neler yapılabilir?

BD: Yerel yönetimin değişmesiyle birlikte Şirince artık bir mahalle oldu. 
Siz bu değişikliği nasıl buluyorsunuz? 
Bir turizm işletmesi olarak Belediye’den talep ettiğiniz şeyler neler?

BD: Bir kadın girişimci olmanın ne gibi avantajları ve dezavantajları vardır?

BD: Peki İşletmenin diğer ortağı Uğur Bey’le tanışma hikayeniz nasıl?

BD: : Ticaret Odası’ndan ne gibi beklentileriniz neler?

GK: En önemlisi fark yaratmak, bir fark yaratmak 
zorundasınız. Tanıtım da çok önemli elbette. 
Uluslararası fuarlarda Şirince’yi, Selçuk’u öne 
çıkarmak durumundayız. Butik işletmeler de 
bulundukları yerin hem de verdikleri hizmetin 
farkında olmalı. Biz işletmeciler de adımlarımızı 
atarken sadece bugünü düşünmeyeceğiz, üç beş yıl 
sonrasına göre düşüneceğiz. Birlikte hareket etmemiz 
gerek. Birlikte olursak daha güçlü oluruz. Selçuk’un ve 
Şirince’nin tanıtılması ve gerçek bir marka yaratmak 

için hep birlikte hareket etmemiz gerekli diye 
düşünüyorum. İstanbul’dan gelip de bir hafta boyunca 
bu bahçe içinden çıkmayan konuklarımız oluyor. “Ben 
bunu istiyorum” diyor onlar. “Benim aradığım bu”. 
Biz bu insanlara daha fazla ne verebiliriz? Bu tercihte 
olan insanlara daha ne gibi aktiviteler sunabiliriz? 
Bizim bunları düşünmemiz, bunları yaratmamız 
lazım. Biz burada bunun farkında olmasak da büyük 
şehirde yaşayan insanlar bu hayatı arıyorlar.

GK: Marttan sonra Şirince Selçuk’un mahallesi 
oldu ama şu ana kadar gündelik yaşantımızda henüz 
gözle görünür bir değişiklik fark edemedik. Ama 
olmasını istediğiniz şeyler tabiî ki de var. Altyapı 
ve çevre düzenlemesi olarak bazı taleplerimiz var. 
Turizm anlamında görsel olarak daha düzenli olmamız 
gerek. Köyün girişinde bilgilendirme amaçlı harita 
konmasını istiyoruz mesela. Turistik bölgelerde olur 
ve konuklarımız gelen turistler bizden harita istiyorlar. 
Yine köyün girişinde bir stand ya da desk yapılmasını, 
köy hakkında tarihçesinin, küçük harita ve broşürlerin 

dağıtılmasını istiyoruz. Tabela kirliliği de burada bizi 
rahatsız ediyor. Ya hiç tabela olmasın ya da belirlenmiş 
alanlara küçük küçük konsun. Köyün girişine konacak 
bir standta Şirince’yi yakından bilen bir görevli 
tarafından hem bilgilendirme yapılabilir hem de 
isteyenlere Şirince’deki işletmelerin küçük broşürleri 
verilebilir.  Köyün girişindeki otopark alanlarının 
düzenlenmesine ihtiyaç var. Köyde yaşayan insanların 
turiste ve turizme bakış açısının iyileştirilmesi 
yönünde eğitimler ve toplantılar düzenlenmelidir.  

GK: Şu anda kadın girişimcilerin yararlanabileceği 
güzel destekler var. Kendi öz sermayemle kendi 
kaynaklarımla bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu 
benim için dezavantajdı. Ama ben avantajlarından 
bahsetmek isterim; Buraya ailesiyle gelen 
konuklarımız bir bayanın işletmesinde kendilerini 
daha güvende hissedebiliyorlar. Bir kadın eli değdiğini 
düşündüklerinden daha temiz, daha hijyen daha 
lezzetli bulduklarını söylüyorlar. Bu sebeple kadın 
girişimci olmak o bakımdan bir avantaj sağlıyor. Tercih 

edilme şansınızı artırdığını söyleyebilirim. Eşim bir 
turizmci ben ise işletmeciyim. Uğur Bey özellikle 
pazarlamada oldukça iyidir. Fakat konuklarımızın 
karşılanması, ağırlanması gibi hizmetler bendedir. 
Genellikle tatil rezervasyonlarını da ailede kadın 
yapar, ya da kadın karar verir. O ne isterse odur yani. 
Kadınlar daha detaycı ve daha seçicidir. Bu sebeple 
ihtiyaçlarını daha iyi anladığımı onların ne istediğini 
biliyorum. Birebir iletişim kurduğum için daha güven 
duyabiliyorlar. 

GK: Ben de buranın Şirince’nin müdavim 
müşterisiydim. Ben İzmir’de işletmeciydim. Ama 
hep İzmir’den haftasonu dinlenmek için kaçmak için 
gelirdim. Oldum olası doğayı severdim. Yürüyüşler, 
doğa sporlarına katılırdım. Sonra beş yıl önce Uğur 
Bey’le tanıştık. O da burada turizmciydi. Uğur Bey 

böyle bir tesis kurmak istediğini, ağaç evler yapmak 
istediğini söyledi. Babam mobilyacıydı. Biz ağaç evleri 
yaptık önce. Sonra birlikte işletelim mi fikri oluştu. 
Derken bu tesisi büyütüp bugünlere getirdik. İlk önce 
ortak olarak başladık, sonra da hayatımızı birleştirdik. 
Böyle uzun güzel bir hikayemiz var. 

GK: Ticaret Odası’nın turizmle ilgili çalışmalarını 
ve uluslararası fuarlara katılımlarını takip ediyoruz. 
İnanın sizinle konuştuğum için söylemiyorum bunu 
ama gerçekten Ticaret Odası’nın çalışmalarını çok 
başarılı buluyorum. Şimdiye kadar hiç yapılmayan 

şeylerin Ticaret Odası tarafından yapıldığını 
görüyoruz. Takip ediyoruz ve memnun oluyoruz tabi 
ki..Odanın yapabileceği şeyler bana göre toplantılar 
ve tanıtımlar. Şirince’de şenlikler yapılması konusunda 
da ön ayak olmasını isterim.  
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Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
21 Şubat 1966 yılında İzmir’in Selçuk ilçesinde doğdum. Almanya’da geçen bir yılı saymazsak yaşamım hep 
burada geçti. Okul çağlarında, yaz tatillerinde çıraklık yaparak başladığım akaryakıt işi mesleğim oldu. Ve bu 
sektörün içinde büyüdüm sayılır. Babam Almanya’da çalıştığı için ben dede mesleğini seçmiş oldum.

Hangi sektörde faaliyette bulunuyorsunuz? İşiniz ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz? 
Faaliyette bulunduğunuz sektördeki gelişmeleri anlatır mısınız?
Akaryakıt sektörü geçmişte tercih edilen, yatırım sermayesinin verilen emeğin karşılığının alınabildiği, karlılığı 
olan bir sektördü. Yıllar içinde sıkıntılar arttı ve gelinen noktada sektörde kriz başladı diyebiliriz. Öncelikle 
petrol fiyatlarının yüksekliğinin nedeni vergiler. Akaryakıt vergisinde Avrupa’da ilk üçteyiz. Vergi oranlarında 
hiçbir iyileştirme yapmadan, sadece bayi ve dağıtım şirketlerinin kar marjlarının düşürülerek tavan fiyat 
uygulmasına geçilmesi belki tüketiciyi sevindirdi ama sektörün sürdürülebilirliğine ciddi bir darbe vurdu. 
İşletmelerin tüm giderleri artarken karlılığın düşmesi ve bu düşüşün devam edeceği sinyallerinin verilmesi, 
sektörde tasfiye sürecinin başlayacağını gösterir. Yani birçok firma havlu atmak durumda kalacaktır.

Sektörünüzde genel olarak olumlu ve olumsuz tarafları belirtir misiniz? 
Faaliyet gösterdiğimiz sektörü göz önüne alırsak; sektörde çok firma var. Doğal olarak rekabet nedeniyle 
satışlarda iskontolar yapılıyor. Kronik sorunlarımızdan bir diğeri kaçak ve hileli yakıtlar. (10 numara yağ gibi) 
Güzel gelişmeler de var tabi. Standartlar yükseliyor. İstasyonların yapısı, genel görünüşü, mal ve hizmet 
konusunda Avrupa’yı yakaladık hatta geçtik diyebiliriz. 

Selçuk ekonomisinin en öncelikli sorunu nedir? (Çözüm önerisiyle birlikte)
 İlçemizdeki ekonomik faaliyetler yıllardır tarım ve turizm alanlarında yoğunlaşmıştır. Hak ettiğimiz yerde 
miyiz dersek değiliz derim. Varlıklarımızı ve üretimlerimizi daha iyi tanıtmak, marka değeri yaratmak için 
daha çok çalışmalıyız. Bunlar bireysel çabayla yeterli olmaz. 

Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin gelişimi ile ilgili değerlendirmenizi alabilir 
miyiz? Üyesi olduğunuz Selçuk Ticaret Odası’nın çalışmaları hakkında görüşleriniz 
neler?
Tanıtımda  güçlerimizi birleştirmek durumundayız. O yüzden Selçuk’taki sivil toplum kuruluşlarının bir araya 
gelerek ortak çalışmalar yapmaları önemli. Selçuk Ticaret Odası bu konuda çalışmalar yürütüyor, ilçemizdeki 
tüm kurum ve kuruluşlarla diyalog zemini oluşturuyor. Bu konuda turizm platformu kurulması yönünde 
çalışmalar sürüyor. Odanın faaliyetlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini gördüğümüz için memnunuz. 

1

2

3

4
5



51

SELÇUK VİZYON /  2015 / SAYI 2

5 
SO

RU
 5

 C
EV

AP

HAKAN SAÇLIOĞLU

TAMSUER GÜLTEKİN
Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1970 yılında Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, ailemin beşinci çocuğu olarak 
doğdum. Biz 7 kardeşiz, kalabalık bir aile olmanın güzelliği ve zorluğu 
içerisinde büyüdük. Babamın en büyük hayali çocuklarının okuması ve iyi 
bir meslek sahibi olmasıydı. Babam aynı ilçede Emniyet Müdürlüğü’nde 

gece bekçiliği yapmaktaydı. Doğunun kış şartlarında zor bir meslekti babamınki. 
Ben ise ilkokul çağlarımdan beri ticaret yapmak isterdim ve babamla bunu 
paylaştığımda bana kızardı ve okumamı öncelikle meslek sahibi olmam gerektiğini 
söylerdi. Ben ilk iş deneyimime Elazığ’da bulunan bir lokantada çalışarak başladım. 
Çok zordu tabii ki babam da biraz ders alıp okumam amacıyla küçük bir oyun 
oynuyordu bana ama ben kararlıydım. Ortaokul eğitimi sonunda abimin yanına, 
Selçuk’a geldim ve onun elektrikçi dükkânında işe başlayarak ticaret hayatına 
başlamış oldum. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Hangi sektörde faaliyette bulunuyorsunuz? İşiniz ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz? 
Faaliyette bulunduğunuz sektördeki gelişmeleri anlatır mısınız?
Kendi dükkânımda; aydınlatma ve elektrik sektöründe çağın gerektirdiği yenilikleri de takip ederek hizmet 
vermekteyim. İlçemizde inşaat faaliyetlere bağlı olarak elektrik tesisatı uygulamalarını yapan iyi bir ekibe sahibim. 
Bu bağlamda hizmet sunduğum Selçuk halkına güvenilir bir hizmet vermek adına tüm yaptığım işlerin bizzat takipçisi 
olarak, işlerimin başında bulunmaktayım. Bunun yanında Selçuk’taki genç arkadaşlarımız için de iyi bir hizmet kolu 
oluşturmaktayız ve kalifiye elemanların yetişmesi adına yanımda bu genç arkadaşlardan bazılarını çalıştırmaktayım. 
Sektör hızla gelişmekte ve kalitemizden ödün vermeden hızla gelişen enerji sektöründe yerimizi almak ve teknolojik 
gelişmelere kayıtsız kalmadan müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımak için uzun zamandan beri bilgi ve 
tecrübelerimiz ile bu sektörde çalışmaktayız. 

2014 yılının ilk altı ayını değerlendirip yılın ikinci yarısına ilişkin görüşlerinizi 
paylaşır mısınız? Yılın ilk altı ayı tüm diğer iş kolları gibi çok hareketli geçmedi çünkü ilçemizde inşaat sektörü ve 
buna bağlı iş kolları zayıf ilerlemiştir. diğer 6 ayından beklentilerim ise turizm ve inşaat sektörünün paralel gelişmesi ile 
beraber hareketlilik kazanacaktır.

Selçuk ekonomisinin en öncelikli sorunu nedir? (Çözüm önerisi ile birlikte)  
Her Selçuklu; hep eski günlerden tur şirketlerinin olmadığı, sırt çantalı turistlerin ilçemizi ziyaret ettiği günleri hatırlar 
durur ve gerçekten o dönemlerde ben de bu ilçede yaşamaktaydım. Esnafın yüzü gülmekteydi. Bu konuda şimdilerde 
ciddi adımların atılması gerekli diye düşünüyorum. Tüm gelişmelerle beraber teknolojinin de ilerlemesine rağmen 
Selçuk’umuzun tanıtımın yeterince yapılmadığını düşünüyorum. Bu konuda bir şeyler yapılmaz ise Selçuk’un ilçe olarak 
ilerlemesi mümkün değildir. İşsiz çok insan var ve artık bu sektör yüzleri güldürmemektedir.
Ayrıca ilçemizde büyük bir kentleşme sorunu mevcuttur ve bazı bölgelerimiz imara kapalıdır ve buralarda yapılaşmalar 
yapılamamaktadır. Tabii ki tabiata zarar vermeyeceğiz ve tarihsel yapılarımızı, değerlerimizi koruyacağız. Ancak 
bu; dokulara zarar vermeyecek şekilde mevcut imar planlarının yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi ile 
gerçekleşecektir. Farklı bir açıdan da bakmak gerekirse  bir çok şehirde ve ilçede kentsel yenileme kapsamında 
çalışmalar yapılmaktadır. İlçemizde de böyle bir çalışma başlatılabilir, ilçemiz deprem kuşağında yapının depreme 
dayanıklı olup olmadığını bilmiyoruz. Hükümet, afet riskli yapılar kapsamında eski yapılar için mülk sahiplerine bir 
imkân tanımıştır. Yapısı için kredi vererek ve deprem riskine karşı daha güçlü yapılar yapılması amacıyla sağlam 
yapılarda oturması adına teşvik vermektedir. Bu çalışma bile birçok sektörü canlandırabilir.

Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin gelişimi ile ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? 
Üyesi olduğunuz Selçuk Ticaret Odası’nın çalışmaları hakkında görüşleriniz nelerdir?
Sivil toplum örgütlerinin en önemli özelliği hizmetin para karşılığında değil de gönüllü olarak yapılmasıdır. Yani 
gönüllülük esastır ve bu toplum örgütlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Üyesi olduğum Selçuk Ticaret Odası’nın 
çalışmalarından tabii ki memnunum. Öncelikle Selçuk ilçesini yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil ederek 
tanıtımına büyük katkılar sağlamaktadır. 
Odamızın en önemli çalışmalarından biri KOSGEB’dir. Eğitimler düzenlenerek ilçede ekonomik anlamda bir hareketlilik 
kazanacaktır. KOSGEB, girişimciliği artırmak için de faaliyetlerde bulunmaktadır. Girişimciliğin yayılması ve istihdamı 
arttıracak işler ülke ekonomisini yükseltecek faaliyetler arasında olduğu için önemlidir. bu ve benzeri çalışmalarla 
ilçemiz eğitimine de faydalı katkılar sağlayan odamız ilerleyen zamanlarda daha da fazla katkı sağlayacaktır. Tüm çalışma 
arkadaşlarıma  çalışmalarından ötürü başarılar diliyorum.
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Girişimcinin El Kitabı
Yazar: Steve Blank - Bob Dorf
Yayınevi: Boyut Yayınevi
Sayfa Sayısı: 511
       

Bu kitap hayatının altının üstünden daha iyi 
olabileceğini düşünenler için. Bu kitap bir 
çığlık. Herkesi aramaya itiyor. Yeni şeyler 
bulmaya, yeni katma değerler peşinde 
koşmaya, müşterisini hiç yoktan yaratmaya, 
bizi mevcut düşünceye mahkum eden tüm 
zincirleri kırmaya. Bu kitap devrimin ta 
kendisi. Her ne kadar isminde manifesto 
demese de, kitap tamamen yeni bir yönetim 
felsefesinin temellerini ortaya koyuyor. Bu 
kitap bir yaşam tarzı. Yapılması gereken her 
adım detaylı olarak anlatılmış. Aynı bir yemek 
tarifinin nasıl uygulanması gerektiği gibi: 
Küçük ama hassas adımlarla, emin olarak ve 
hiç bir adımı atlamadan…

Bu kitabın yazarı da, kahramanı da, 
okuyucusu da sensin. Aslında kitap nelerin 
nasıl yapılması gerektiğini anlatıp, sana çok 
güzel bir tuval sunmakta. Ama tuvalin içi 
boş, sadece zemin var. Gerçekte resmi yapıp 
tuvali dolduracak kişi okuyucu, yani kitabın 
kullanıcısı. Sonuçta marifet yemek tarifinde 
değil, onu uygulayan kişinin ellerinde. Bu 
kitap sana ve senin hayallerine dair. Gerisi 
boş…

“Elinizde tuttuğunuz bu kitap girişimciliğin 
kurallarını açıklayan en değerli rehberlerden 
biri. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde 
ders kitabı olarak okutulması da bunun 
önemli bir göstergesi. Kapsamlı olduğu kadar 
okunması da kolay olan bu kitaptaki önerileri 
kendi yolculuğunuzda hayata geçirmek 
isteyeceksiniz. Yolunuz açık olsun...”

-Süreyya Ciliv, Turkcell Ceo’su-

Fish! Balık! 
Yazar: Stephen C. Lundin, John 
Christensen, Harry Paul
Çeviri: Beyhan Kurt
Yayınevi: Epsilon Yayınları
Sayfa Sayısı: 100

Her zaman, sevdiğiniz işi 
yapamayabilirsiniz. Peki yaptığınız işi 
sevmeye ne dersiniz? 

Herkesin her gün işe enerji, tutku ve 
olumlu bir tutumla birlikte geldiği bir 
işyeri düşünün. Bütün insanların işine, 
iş arkadaşlarına ve müşterilerine tam 
anlamıyla bağlı olduğu bir işyeri hayal 
edin. 

Balık!; tüm coşkusunu yitirmiş, 
verimsiz bir departmanı değiştirme 
sorumluluğunu üstlenen bir yöneticiyi 
anlatıyor. 

İşyerindeki sorunlardan bunalan 
Mary Jane’in yolu bir gün ofisinin çok 
yakınında bulunan, dünyaca ünlü balık 
pazarına düşüyor. Bu pazardaki keyifli, 
coşkulu atmosfere ve eşsiz müşteri 
hizmetlerine tanık olan yöneticimiz, 
burada öğrendiklerini ve aldığı 
basit dersleri kendi departmanında 
uygulayarak büyük bir başırı elde 
ediyor. Günümüzde iş hayatında en 
sık karşılaşılan sorunları (çalışanların 
rehaveti ve verimsizliği de dahil olmak 
üzere) anlatan Balık!, verdiği kolay 
uygulanabilir dersler ve ipuçlarıyla her 
zaman başvurulacak, gerçek bir klasik 
olmaya aday.

İknanın Psikolojisi
Yazar: Robert Cialdini
Çeviri: Fevzi Yalım
Yayınevi: Mediacat Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 368

İknanın Psikolojisi, yaşamın her alanında 
ikna olma ve ikna etme sürecinin içyüzünü 
anlatan bir başvuru kitabı. Prof. Robert B. 
Cialdini’nin, laboratuvar deneyleri ve yaşam 
deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı kitap, 
tüm dünyada 250 bin okura ulaştı.Cialdini, 
iş hayatında, ticarette, pazarlamada, günlük 
yaşamda ve aşkta ikna becerisine sahip 
olabilme yollarını anlaşılır bir dille anlatıyor.
• İstek, nasıl etkili ve kabul edilebilir bir hale 
gelir?
• Herkes yaptığı için doğru varsayılan bir 
davranış, gerçekte doğru mudur, yoksa bizi 
öyle düşünmeye yönelten, herkesin ortak 
tavrı mıdır?
• Kullanılan dilin, ikna başarısına etkisi nedir?
• Günlük yaşamda, ikna psikolojisinin 
kuralları nasıl işler?
• Hoşlandığımız biri tarafından ikna edilmek 
niçin daha kolaydır?
• Fiziksel çekiciliğin ikna sürecinde rolü 
nedir?
• Onay verdiğimiz her şey için gerçekte ikna 
oluyor muyuz?
• İknanın, otoriteyle ilişkisi nedir?
• Tarikat üyelerinin toplu intiharlarında 
iknanın rolü nedir?
•  Bir ürünün az bulunur olması, ikna 
sürecinde nasıl bir rol oynar?Cialdini, tüm 
bu soruların yanıtlarını, okur deneyimlerini 
içeren mektuplarla destekliyor.İknanın 
Psikolojisi’ni almaya hala ikna olmamış 
olabilirsiniz. Sizi satın almaya ikna edecek her 
şey bu kitabın içinde çünkü...
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Ve Steve Jobs Apple’ı 
Yarattı
Yazar: Michael Moritz
Çeviri: Ümit Şensoy
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Sayfa Sayısı: 408

Masalların “Gökten düşmüş üç 
elma..”sı gibi insanoğlunun kaderini 
etkilemiş “üç elma” nedir diye sorulsa, 
herhalde Âdem ile Havva’nın “yasak 
meyva”sından ve Sir Isaac Newton’ın 
başına düşen elmanın ardından, Steve 
Jobs’un yarattığı Apple’ı saymak gerekir. 

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları 
nedeniyle Apple’ın CEO’luğundan 
ayrıldığını ilan edince şirketin hisse 
senetlerinde yaşanan ani değer kaybı, 
Jobs’un özelde Apple, genelde de bilişim 
teknolojisi sektöründe kurucu bir figür 
olarak ne kadar özel bir yer işgal ettiğini 
gösteriyor. 

Michael Moritz’in uzun bir hazırlık 
sonunda kaleme aldığı bu 
kitap, bugün dünyanın 
en sıra dışı ve en büyük 
teknoloji firmalarından 
olan Apple 
Computer’ın Steve 
Jobs’un baba evinin 
garajında başlayan, 
olağanüstü aktörler 
ve çalkantılarla 
dolu öyküsünü 
anlatıyor. Kurucu 
Steve Jobs’un 
Apple’dan ayrılıp 
NeXT’i kurması, 
sonra 1986 yılında Pixar’ı satın alması ve 
nihayet 1990’ların sonunda yuvaya geri 
dönüşü...

Deliduman
Yazar: Emrah Serbes
Yayınevi: İletişim Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 350

On yedi yaşındaki Çağlar İyice konuşuyor. 
Kız kardeşi Çiğdem’i, onu meşhur etme 
ümitlerini, belediye başkanı dayısını, 
yakın arkadaşı Mikrop Cengiz’i, taşra 
muhabbetlerini, depresyonun eşiğindeki 
annesini, eski sevgilisini, hiç unutamadığı 
dedesini, hatırlarken kahrettiği babasını 
anlatıyor. Deliduman, dermansız ve 
güdük bir ilçeden haykırmaya başlıyor, 
İstanbul’a uzanıyor. Çocukluğumuzun, 
hatıralarımızın ve bütün sokaklarımızın 
üzerinden dangır dungur geçen 
imar ve para iştahına lanet! Riyakâr 
dünyaya, Allahsız sermayeye, martılara, 
küçük bir kızın kalbini kıranlara isyan 
ediyor. Barikatların arkasında, soluk 
soluğa, yapayalnız, erken kaybeden 
bir delidumanın öfkesini çemkiriyor. 
Emrah Serbes, zamanın ruhunu, Gezi’nin 
isyancılarını, hürriyetleri için öksürenleri, 

yerinde duramayanları, 
küfredenleri, ağlamayı 

unutmak için yumruğunu 
sıkanları resmediyor. 

Deliduman, büyük 
zamanın ve her 

zaman kenarda 
kalanların 
romanı.

Outliers (Çizginin 
Dışındakiler)-Bazı 
İnsanlar Neden Daha 
Başarılı Olur?
Yazar: Malcolm Gladwell
Yayınevi: Mediacat Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 224

Başarılı insanlar hakkında anlatılan bir hikâye 
vardır; onların zeki ve hırslı oldukları söylenir. 
Outliers’te Malcolm Gladwell başarının gerçek 
hikâyesinin bundan çok farklı olduğunu ve bazı 
insanların neden başarılı olduğunu anlamak için, 
bunların çevrelerine daha dikkatli bakmamız 
gerektiğini iddia ediyor. Mesela aileleri, doğum 
yerleri ve hatta doğum tarihleri... Başarının 
hikâyesi başta göründüğünden daha karmaşık ve 
çok daha ilgi çekici...

Outliers, Beatles ve Bill Gates’in ortak yanlarının 
ne olduğunu, Asyalıların matematikteki 
olağanüstü başarısının sırrını, star sporcuların 
bilinmeyen avantajlarını ve tüm New Yorklu 
avukatların özgeçmişlerinin neden aynı 
olduğunu ve dünyanın en zeki adamının neden 
adını bile duymadığınızı açıklıyor. Bunların 
hepsi de nesiller, aile, kültür ve sınıf açılarından 
açıklanıyor. Gladwell’in iddiasına göre, bir Silikon 
Vadisi milyarderi olmak istiyorsanız, hangi yıl; 
başarılı bir pilot olmak istiyorsanız nerede 
doğduğunuz çok önemli.

Çizginin dışındakilerin -yani normal beklentilerin 
ötesinde başarıyı yakalayan kişilerin- hayatları 
tuhaf ve alışılmadık bir mantık izliyor. Gladwell 
bu mantığı basitleştirirken insanın kendi 
potansiyelinden en yüksek seviyede nasıl 
yararlanacağı konusunda heyecan verici bir 
plan sunuyor. Malcolm Gladwell, Tipping Point 
kitabında dünyayı anlama şeklimizi değiştirmişti 
Blink’te düşünme hakkındaki düşüncelerimizi 
değiştirdi. Outliers’taysa başarı konusundaki 
anlayışımızı değiştiriyor.
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Ege Bölgesindeki İzmir, Denizli, Uşak, 
Manisa, Aydın, Ödemiş, Marmaris, 
Muğla, illerimizde bulunan, Ege 
Bölge Kan Merkezine bağlı Kan Bağışı 
Merkezlerimiz;

• Aydın Kan Bağışı Merkezi

• İzmir Kan Bağışı Merkezi

• Denizli Kan Bağışı Merkezi

• Manisa Kan Bağışı Merkezi

• Uşak Kan Bağışı Merkezi

• Ödemiş Kan Bağışı Merkezi

• Marmaris Kan Bağışı Merkezi

• Muğla Kan Alma Birimi

• Fethiye Kan Alma Birimi
Avrupa’nın en modern dördüncü 
Bölge Kan Merkezi Bayraklı’ da 
T.C. Ziraat Bankasından 5 milyon 
TL. maddi bağış alınarak yapımı 
tamamlanmış olup 25 Ocak 2010 
tarihinde hizmete girmiş, 06 Mart 
2011 tarihinde ise resmi törenle 

açılışı yapılmıştır. Bu merkez sadece 
İzmir’e değil tüm Ege Bölgesinde 
6 il, kan kullanan 138 hastaneye 
hizmet götürmektedir.Ege Bölge Kan 
Merkezi Müdürlüğü tüm dünyada 
sağlık otoriteleri tarafından kabul 
edilen JCI (JOINT COMMISSION 
INTERNATIONAL) Akreditasyon 
Kalite Belgesini almıştır. Bu belge ile 
verdiğimiz hizmetin ve laboratuvar 
çalışmalarımızındünya standartlarına 
uygunluğu belgelenmiştir.
2005 yılında “Güvenli Kan Temini 
Programı” başlatıldığında bölgemizde 
yıllık 60.000 ünite kan bağışı toplanır 
iken, 2014 yılında 330.708 ünite kan 
bağışı toplanmıştır. Bölgemizin yıllık 
kan ihtiyacı 400.000 ünitedir. 
Ege Bölgesinde 6 ilde toplam 138 
hastanenin kan ihtiyacının tamamı 
tarafımızdan karşılanmaktadır. Sadece 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi ve Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesine, geçiş 
döneminde kan bağışı alabilmeleri 
için Sağlık Bakanlığı tarafından süreli 
bölge kan merkezi ruhsatı verilmiştir. 

Hedefimiz, 400.000 ünite kan 
bağışı toplamaktır. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesinin de kan ihtiyacının 
tamamını karşılayarak, bölgesinin 
kan ihtiyacının tamamını karşılayan 
ilk Bölge Kan Merkezi olmak için 
çalışmalarımızı yürütmekteyiz. 
Böylece Ege Bölgesinde hiçbir hasta 
ve hasta yakını kan aramayacak ve 
tüm kan ihtiyacı gönüllü, düzenli ve 
bilinçli bağışçılardan alınan kanlar ile 
karşılanmış olacaktır.

2005 yılında Sağlık Bakanlığı; gelişmiş ülkelerdeki gibi gönüllü, bilinçli ve kazanılmış kan bağışçılarından 
elde edilecek kanların bölge kan merkezlerine taşınması, burada ayrıştırılması, testleri yapıldıktan sonra 
etiketlenip bölgesindeki kan kullanan hastanelere talep ettikleri kritik kan stok seviyelerini takip ederek 
dağıtım görevini Türk Kızılayı’na devretmiştir. 2005 yılından itibaren TürkKızılayı, T.C. Sağlık Bakanlığı adına 
ve Sağlık Bakanlığı denetiminde “Güvenli Kan Temini Programı” kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Hasta yakınlarının en sıkıntılı, acil durumunda kan arayıp taşıması istenmeyen bir durumdur. Kan 
bankacılığının gelişmiş olduğu ülkelerdeki çalışma prensiplerini uygulamak görevimizdir. Türk Kızılayı bu 
kapsamda; etkin bir organizasyon ile ülke genelinde kan bağışçısı kazanım çalışmaları sonucu, gönüllü kan 
bağışçılarından elde edilen kanların; çağın gerektirdiği laboratuvar işlemlerinden geçirilip, bileşenlerine 
ayrılarak hastanelere uygun şartlarda ulaştırılmasını sağlamaktadır. 

EGE BÖLGE KAN MERKEZİ VE 
FAALİYETLERİ;

Dr. Gökay GÖK
Türk Kızılayı Ege Bölge 

Kan Merkezi Bölge Müdürü
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KAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Kanın kaynağı yalnızca insandır. 
Sizde bir ünite kan bağışında 
bulunarak üç kişinin hayatını 
kurtarabilirsiniz.
18–65 yaş arasında, 50 kg. 
üstünde herhangi sağlık problemi 
bulunmayan herkes kan bağışında 
bulunabilir.

KAN BAĞIŞI SÜRECİ DÖRT 
ADIMDA GERÇEKLEŞİR; 
Kayıt Kan bağışçısı olup 
olmayacağınızı belirlemek için 
Bağışçı Bilgi Formu’nu doldurmanız 
gerekmektedir.  Doktor Muayenesi 
Doktorlarımız doldurduğunuz 
formu değerlendirerek sizi kısa bir 
muayeneden geçirir.  Kan Alma 
İşlemi Uygulanan testler ve alınan 
bilgiler sonucunda, şartlarınız 
uygun ise kan alma aşamasına 
geçilir. Uzman hemşirelerimiz özel 
tasarlanmış yataklarda, hijyenik 
şartlarda ve tek kullanımlık 
malzemelerle kan alma işlemini 
gerçekleştirirler.  İkram ve 
istirahat Rahatınız için özel olarak 
hazırlanmış ikram bölümümüzde 
10-15 dakika boyunca dinlenmeniz 
faydalı olacaktır. Bu sırada ikram 
edeceğimiz meyve suyu, sıvı 
kaybının giderilmesinde etkilidir.

KAN BAĞIŞI NE KADAR 
SÜRER?
Bütün işlemler ortalama 30–35 
dakika sürer. Hayat Kurtarmak Bu 
Kadar Kolaydır!

KİMLER KAN 
BAĞIŞLAYABİLİR? 
18–65 yaş arası önemli bir sağlık 
problemi bulunmayan, vücut ağırlığı 
50 kg’ın üzerinde olan kişiler. 

NE SIKLIKLA KAN VERİLİR? 
Üç ay ara ile yılda dört kez kan 
bağışlanabilir. 
Kan bağışlamaya gelirken yanımda 
neler getirmeliyim? Resmi kimlik 
belgesi yeterlidir. (Yasal zorunluluk)  
Kan bağışı ne kadar zaman alır? 
Kayıt, muayene, kan verme ve ikram 
işlemlerinin hepsi yaklaşık 25 – 30 
dakika sürer. 

ACI HİSSEDER MİYİM? 
Evet çok az; sadece bir iğnenin 
vucuda girerken ortaya çıkartığı acı 
kadar. Kan verme işleminde farklı 
bir acı hissi yaratacak herhangi bir 
işlem yapılmamaktadır. ama büyük 
acılar yaşamaktansa küçük acılara 
katlanmak gerekir. 

HER BAĞIŞIMDA 
FORMU DOLDURMAM 
GEREKLİ Mİ? 
Evet.  Bu formdaki sorulara 
vereceğiniz samimi ve doğru 
cevaplar yapılacak tüm tarama 
testlerinden daha değerlidir. 

VÜCUDUMDA NE KADAR 
KAN VAR? 
Erişkin bir insanda ideal kilosunun 
% 8’i kadar kan vardır. Pratik olarak 
5000–6000 ml olarak hesaplanır.  

NE KADAR KAN ALINIYOR?  
1 Ünite 450 ml. (405–495 ml.) 
Ortalama bir insan vücudundaki 
kanın 1/13 kadarı alınır.

SARILIK GEÇİRDİM, KAN 
BAĞIŞLAYABİLİR MİYİM? 
B ve C tipi sarılık geçirenler hiçbir 
zaman kan bağışı yapamazlar. 

KAN BAĞIŞLADIKTAN 
SONRA HERHANGİ 
BİR DEĞİŞİKLİK 
HİSSEDER MİYİM?  
Tavsiyelere uymuş iseniz 
yarım saat içerisinde günlük 
aktivitelerinize dönebilirsiniz. 
Ancak aşırı dikkat gerektiren; 
uçak pilotu, iş makinesi operatörü, 
şoförlük gibi mesleklerde çalışanlar 
ve sporcuların kan bağışladıkları 
gün istirahat etmeleri önerilir. 

KANSIZ KALIR MIYIM? 
Hayır, bağış öncesi yapılan test 
sonucu kan düzeyi düşük (anemik) 
kişilerden kan alınamaz. 

Milyonlarca insan hayatlarını tanımadığı insanlara borçlu,
Kanlarını gönüllü olarak bağışlayan insanlara;

Tüm hasta ve hasta yakınları adına binlerce

Tesekkürler...
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