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Değerli üyelerimiz, 
Bildiğiniz üzere bu yıl seçimlerle doluydu… Seçim atmosferinde 
olmamız nedeniyle siyasi arenada da yaşanan çekişmeler, keskin 
söylemler, çok önemli bir konuma sahip ülkemiz üzerine yapılan 
hesaplar ne yazık ki toplumsal barışımızda da istemediğimiz 
sonuçlara ve olaylara neden oldu. Umalım ki bu seçim bu sürecin 
de sonu olsun ve ekonominin ihtiyacı olan huzur, güven ortamı ile 
ekonomik istikrar ortamı hüküm sürsün. 
Seçimlerden sonra oluşan yeni meclisin ve kurulacak yeni 
kabinenin toplumsal ve kişisel kutuplaşmaları sona erdirecek 
adımlar atmasını yürekten diliyorum. Çünkü toplumların hayatta 
kalması ve birlikte yaşama kültürünün yerleşmesi ekonomik 
istikrarı ve başarıyı beraberinde getirir. Bu bağlamda 2015’in 
sonuna yaklaştığımız şu günlerde aslolan artık huzur ve güven 
ortamının sağlanarak, toplumsal barışın inşası ve ekonomik 
hedeflere ulaşmada kaldığımız yerden devam etmektir. 
2015 yılının ilçemiz için en önemli gelişmesi ise yıllardır özlemle 
beklediğimiz Altın şehrimiz Efes’in, Ayasuluk Kalesi’nin, Çukuriçi 
Höyüğün, Artemis Tapınağı’nın ve Meryem Ana Evi’nin UNESCO 
Dünya Mirası Listesine girmesi oldu. Bu listeye girmek için uğraş 
veren, emek harcayan her kişi ve kurumun bu büyük başarıda payı 
olduğuna inanıyorum. Kültür Turizm Bakanlığımız, Büyükelçimiz, 
Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe Belediyemiz, Müzemiz 
ve yerelde bu hedefe ulaşmada katkı koyan STK’lar ile UNESCO 
dosyamızın hazırlanmasında ve yapılan tüm lobi çalışmalarında 
emeği olan herkese teşekkür etmemiz gerek. Çünkü bu başarı 
kollektif çalışmanın başarısıdır. Ortak hedefe, ortak akılla 
yürüyebilen ekiplerin uzun soluklu mücadelesinin zaferidir. Sonuca 
sevinmenin yanı sıra bu başarıdan önemli dersler çıkarmamız 
gerektiğine inanıyorum.
İlçemizin bu uzun soluklu mücadeleden zaferle çıkması, Efes’in 
dört bileşenle birlikte UNESCO listesine girmesini ise ilçemiz 
için bir milat olarak görüyorum. Zira listeye girmemizden sonra 
Selçuklular olarak mücadelemiz yeni başlıyor. İşin en önemli 
bölümü farkındalık… Bu topraklarda olmamız büyük bir şans ama 
sadece bizim değil. Miras listesine girmemizle beraber üzerinde 

yaşadığımız bu coğrafyanın üstün evrensel nitelikte olduğu 
tescillendi ve burası artık bir dünya mirası… Bütün dünya bunu 
artık biliyor ve kabul ediyor. İşte bu yüzden bir kabuk değişimi 
şarttır. 
Selçuk eski turizm anlayışını artık sandığa koymalıdır. Çünkü 
Selçuk uğranılan bir yer olmaktan öte UNESCO’ya girdiğimiz gün 
itibariye hedef bir nokta haline geldi. Selçuk’ta turizmle uğraşan 
her işletmenin ve bu işletmelerde çalışan herkesin kendine 
çekidüzen vermesi, niteliğini daha yukarılara taşıması bu nedenle 
çok önemli. 

Çünkü UNESCO markası kentimize yeni bir kimlik kazandırdı. 
Bu kimlikle Selçuk turizminin kabuk değiştirmesi kaçınılmaz 
olacaktır.  UNESCO referansıyla gelecek ziyaretçiler çok 
daha nitelikli ve para harcama kapasiteleri daha yüksek. 
UNESCO listesine girdikten sonra turizm yatırımcıların da 
çekim merkezi haline geleceğimiz açıktır. Zincir oteller buraya 
gelmek isteyecek. Konaklama kapasitemiz artacak. Butik 
otelciliğin gelişmesi iyice hızlanacak. Turizm yapan herkes 
bütün bu değişimlerin farkında olmalı, orta ve uzun vadeli 
planlamalarını bu projeksiyondan yapmalıdır. 
Selçuk turizmine yön veren kurum ve kişiler olarak, yeni turizm 
referansımızla yolumuzun açık olması dileğiyle…

Koray YOLCU
Selçuk Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Selçuk’ta
Unesco
Sonrası
Yeni Bir Turizm Dönemi 
Başlayacak
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Meclis Üyelerimiz

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

Yönetim Kurulumuz
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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
Kasım 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
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BİLİYOR MUYDUNUZ?
EFES’İN ZENGİNLERİ YAMAÇ EVLERDE PRESTİJLİ VE 
MODERN EVLERDE YAŞARLARDI
Adlarını konumlarından alan Efes’te bulunan Yamaç Evler, Bülbül 
Dağı’nın Kuretler Caddesi’ne bakan Kuzeydoğu yamacına 
kurulmuştur. Bunlar Efes’in ileri gelen meslek sahipleri, yönetici 
ve tüccarlar gibi genellikle zengin kişilerin yaşadığı yerlerdi. Evler, 
teraslar üzerinde, birbirinden dar sokaklarla ayrılan parsellerde yer 
alıyordu. Prestijli ev tipinin en güzelleri olan bu evler modern evlerin 
konforunda idi. Duvarlar mermer kaplama, taban ise mozaiklerle 
kaplıydı. Evlerin hepsinde kalorifer sistemi ve hamam bulunuyordu.

Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasından sonra, Kredi 
Kayıt Bürosu ile birlikte, çek sicillerinin özel sektöre açılmasını 
sağlanmıştır. Ancak reel sektördeki şirketlerin bu sistemi 
beklenilen ölçüde kullanmadıkları, çek sicil raporlarının 
%95’ini finansal kurumlar alırken, reel sektörün payının %5’te 
kaldığı bilinmektedir.
Bu sebeple sistemin daha hızlı, güvenilir ve etkin hale 
getirilmesi için Karekodlu Çek sistemi geliştirildi. 
15 Haziran 2015’ten itibaren uygulamaya başlanan karekodlu 
çek ticaret hayatını doğrudan ve olumlu yönde etkileyecek, 
yeni ve çok önemli finansal ürünüdür. 
Çeklerin piyasada kullanımını kolaylaştıracak, keşideci ile ilgili 
piyasaya daha fazla bilgi verecek yeni uygulama karekodlu 
çekle başlamıştır. Bunun için çalıştığınız bankadan karekodlu 
çek talep etmeniz önem arz etmektedir. Yine ticaret yaparken 
müşterilerinizden karekodlu çek talep etmenizle sistemin 
yaygınlaşmasını sağlayarak, karekodlu çek kullanımını 
artıracağı ve böylelikle daha güvenli bir ticaret ortamı olacağı 
bildirilmiştir.

Karekodlu Çek
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12. Dönem Akreditasyon döneminde 
23 Oda ve Borsanın kabul edildiği 
akreditasyon süreci kapsamında beş 
yıllık stratejik plan, eğitimler, geliştirme 
ziyaretleri ve denetimler yapılacak. Sürecin 
sonunda yapılan denetimlerde kurum 
başarılı bulunursa Selçuk Ticaret Odası 
Akredite Oda niteliği kazanacak. 
Akreditasyon sürecinin Odanın 
kurumsallaşması ve yüksek standartlarda 
hizmet verdiğinin onaylanması anlamına

 geldiğini söyleyen Oda Başkanı Koray 

Yolcu akreditasyon sürecinin uzun 
süren bir süreç olduğunu belirterek, 
“başta yönetimimiz, meclisimiz, 
personelimiz ve üyelerimiz olmak üzere 
bütün paydaşlarımızla uzun soluklu bir 
yolculuğa başlamış bulunuyoruz. Bu 
süreçte Odamızın hem beş yıllık stratejik 
planını hazırlayacağız, hem de Selçuk ve 
bölge ekonomisini daha ileriye taşımak 
için kapasite ve yeterliliklerimizi artırarak 
sunduğumuz hizmet kalitesini sürekli 

bir şekilde yükselteceğiz.“ dedi. Yolcu 
“Üyelerimizin talepleri yönünde hizmet 
geliştiren, her gün hizmet kalitesini 
artıran bir yönetim anlayışına sahibiz. 
Göreve geldiğimizde önümüze hedefler 
koymuştuk. Bunlardan biri de üyelerine 
beş yıldızlı hizmet veren bir Oda olmaktı. 
Selçuk Ticaret Odası o günden bu güne 
çok yol katetti. Hedeflerimize emin 
adımlarla ulaşıyoruz.” dedi.

Oda Sisteminin iş dünyası nezdindeki saygınlığının artırılmasını, 
Odalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin 
yileştirilmesini ve Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda Sistemine uyumunun 
sağlanmasını amaçlayan Akreditasyon Sistemi; EUROCHAMBRES ve 
İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin 
en iyi uygulamaları da dikkate alınarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon 
Modeli olarak TOBB tarafından geliştirilmiştir.
Oda ve Borsaların üyelerine “Beş Yıldızlı Hizmet” vermesi için fırsat 
oluşturan Akreditasyon Sistemi; bu kurumların yerel, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası platformlarda markalaşmasında öncü rol üstlenmektedir.
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Selçuk Ticaret Odası 

Beş Yıldızlı Oda Oluyor

Selçuk Ticaret Odası tarafından geçtiğimiz 
aylarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
yapılan Akreditasyon başvurusu onaylandı. 

Akreditasyon Sistemi 
Nedir?
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İzmir Kalkınma Ajansı’nda seçim heyecanı yaşandı. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 
Kalkınma Kurulu Başkanı ile 3 yönetim kurulu üyesinin belirlendiği toplantı 
EBSO’da yapıldı.  Yapılan oylamada Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu 
İZKA’ya yönetim kurulu üyesi seçildi. 
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Selçuk Ticaret Odası Başkanlığını 
yürüten ve İZKA’nın 100 kişilik Kalkınma 
Kurulu üyeliği görevinde bulunan Yolcu, 
İzmir’deki Odaların,  kamu kurumlarının, 
üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının 
ve özel sektörün desteğini aldı. 
Koray Yolcu yaptığı açıklamada “güçlü ve 
saygın bir kurum olan,  misyonunu üreten, 

gelişen ve koruyan İzmir için çalışarak 
ortaya koyan İzmir Kalkınma Ajansı’nın 
yönetimine Kalkınma kurulu üyesi 
arkadaşlarımın teveccühleriyle seçil-miş 
bulunmaktayım. İlçe Ticaret Odası Başkanı 
olarak İZKA yönetiminde yer almaktan aynı 
zamanda onur duyuyorum.  Selçuk Ticaret 
Odası Başkanlığının yanı sıra seçilmiş 

olduğum İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim 
Kurulu üyeliği görevlerimi,  ülkeme hizmet 
etmekten aldığım hazla, ilçemizin ve 
bölgemizin gelişimi için her zaman olduğu 
gibi gayretle çalışarak yerine getireceğimi 
ifade etmek isterim.” dedi.  

Selçuk’un ekonomik ve sosyal anlamda 
gelişmesine yönelik proje hazırlama 
kültürünün gelişmesi ve Selçuk’un 
projelerle desteklenmesi için de çaba 
harcayacağını belirten Yolcu  “bu önemli 
göreve beni layık gören ve destekleyen 
bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
iletiyorum. Her zaman inandığım 
“birlikte daha güçlüyüz” ilkesiyle  yeni 
görevimde de kurum-lararası işbirliği, 
koordinasyon ve sinerjinin  Selçuk, 
İzmir ve ülkeme yarar getireceği 
inancını taşıyorum.” dedi. 

İZKA’nın 100 kişiden meydana 
gelen Kalkınma Kurulu üyelerinin oy 
kullandığı seçimler sonucu  İZKA 
Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu

Başkan:  Mustafa TOPRAK
İzmir Valisi
Başkan Vekili:  Aziz KOCAOĞLU  - 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi: Ekrem 
DEMİRTAŞ - İzmir Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi: Ender 
YORGANCILAR - Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi: Koray YOLCU 
Selçuk Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi: Sabri 
ÜNLÜTÜRK - Ege Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi: Zekeriya 
MUTLU - İzmir Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
100 kişilik Kalkınma Kurulu 
Başkanlığı’na ise Kemal ÇOLAKOĞLU 
yeniden seçildi. 

KORAY YOLCU 

İzka Yönetim 
Kurulunda

Birlikte Daha Güçlüyüz
İlkesiyle Çalışmaya İnanıyorum.
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Ticaret Odası Selçuk’ta 
Düzenlediği Kurslarla 
150 Girişimci Yetiştirdi

Selçuk Ticaret Odası’nın Mayıs 
ayında düzenlediği KOSGEB 
Destekli Uygulamalı Girişimcilik 
Kursunu başarıyla tamamlayan 
30 yeni girişimciye düzenlenen 
törenle sertifikaları verildi. Böylece 
Ticaret Odası’nın şimdiye kadar 
toplam beş dönem düzenlediği 
kurslarla yetiştirdiği girişimci sayısı 
150’yi bulmuş oldu.
Uygulama Oteli’nde yapılan törende Ticaret Odası Başkanı Koray 
Yolcu kısa bir konuşma yaparak bu eğitimlerin Ticaret Odası 
tarafından açılmış 5. Dönem eğitimleri olduğu vurgusunu yaptı. 
Yolcu “Bugün sertifikalarını verdiğimiz girişimci adaylarımızla 
birlikte Selçuk’ta 150 girişimcinin eğitim almasını sağladık. 

Bu Selçuk için de önemli bir kazanım. Biz bu eğitimleri 
kısa yoldan KOSGEB’ten hibe alarak dükkan açıp ticarete 
atılmak olarak görmüyoruz. Verilen eğitimlerle uygun 
koşul ve zamanlama ile iyi etüd edilmiş projelerin hayata 
geçirilmesine imkan verdiğini düşünüyoruz. Kurslar aynı 
zamanda kişisel olarak da girişimcilerimize önemli katkılar 
sağlıyor.” dedi.
Kadın girişimci sayısının fazlalığının dikkat çektiği törende 20 
kadın 10 erkek kursiyer sertifikalarını aldı. Sertifikalar STO Başkanı 
Koray Yolcu ve Eğitim Uzmanı Hakan Selçuk tarafından verilerek 
tören sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.
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İş Hayatında 
Başarı İçin İLK ŞART EĞİTİM
Selçuk Ticaret Odası’nın 
üyeleri için düzenlediği  
“İşletmelerde Eğitim, Değişim 
Ve Gelişim” başlığıyla iş 
hayatında  başarılı olmanın 
yollarının anlatıldığı seminer, 
Uygulama Otelinde yapıldı. 

Yönetim Danışmanı Hakan 
Selçuk tarafından verilen 
eğitimlerde işletmelerde  
sıklıkla yapılan hatalar 
ve çözümleri  ile başarılı 
işletmecilik için püf noktaları 
verildi.  
Seminere Selçuk Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Koray Yolcu, Meclis 
Başkanı Yusuf Dereli, Yönetim Kurulu 
üyesi İlkan Gülgün, Meclis üyeleri ve Oda 
üyeleri katıldı. 

İş hayatında başarılı olmanın ilk şartının 
eğitim almak olduğunu söyleyen Hakan 
Selçuk, başarıya ulaşmak isteyen bir 

işletmecinin önce kendisini sonra 
çevresini iyi tanıması gerektiğini kaydetti.  
Seminerde ana başlıklarıyla farklı 
olmak, fiyatı doğru belirlemek, yönetim 
kapasitesini geliştirmek, hedef müşterileri 
doğru belirlemek, müşteriyi tanımak, 
müşteri memnuniyeti ve  doğru iletişim 
kavramları üzerinde duruldu, başarılı ve 
başarısız uygulama örnekleri gösterildi. 

Seminere katılan Oda üyelerinin 
deneyimlerini de paylaştıkları, interaktif bir 
ortamda gerçekleşen eğitim sonunda Oda 

Başkanı Koray Yolcu, Yönetim Danışmanı 
Hakan Selçuk’a ilçemizin bereket sembolü 
olan Artemis heykeli hediye etti. Hakan 
Selçuk’la Ticaret Odası tarafından verilen 
KOSGEB girişimcilik eğitimlerinde de 
birlikte çalıştıklarını söyleyen Başkan 
Koray Yolcu, bu eğitimlerin mevcut 
işletmecilerimize de uyarlanması fikrinden 
yola çıkıldığını ve 70 saat süren uygulamalı 
girişimcilik eğitimlerinin bir konsantresi 
olduğunu söyleyerek, katkılarından dolayı 
Yönetim Danışmanı Hakan Selçuk’a 
teşekkür etti. 

Selçuk Ticaret Odasının üyeleri için düzenlediği seminerde 

İşhayatında Başarılı Olmanın Yolları Anlatıldı. 



11

SELÇUK VİZYON /  2015 / SAYI 3

İLK ŞART EĞİTİM

OD
AD

AN
 H

AB
ER

LE
RMinik Yazarların 

İlk Kitap Heyecanı
Selçuk 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerinin okul 
müdürlerinin projesi ile yazdıkları kitaplar 
okuyucularla buluştu. Düzenlenen törende 
renkli anlar yaşandı. 
Selçuk Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen 
törene Selçuk Belediye Başkanı Dr. Zeynel 
Bakıcı, Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, 
okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda 
öğrenci velisi katıldı. 
Törende konuşan Okul Müdürü Zafer Kızmış  
etkinliğin kendisinin hayal projesi olduğunu 
belirterek  “projeye destek olan Belediye 
Başkanımız Zeynel Bakıcı’ya, kitapların 
basılmasına sponsor olan Ticaret Odası 
Başkanımız Koray Yolcu’ya, Galata ve Demirtaş 
Kuyumculuk’a ve öğretmen arkadaşlarıma, 
bize güç veren öğrenci velilerimize ve en 
önemlisi hayatlarında çok önemli bir deneyim 
kazanan öğrencilerine teşekkür ederim. Bugün 
bizler için çok anlamlı” dedi.  
Töreni sunan öğretmenleri tarafından uzatılan 
mikrofona duygu ve düşüncelerini aktarırken 
çocuk yazarların çok mutlu ve heyecanlı 
oldukları gözlendi. Projeye destek veren kişi 
kişi ve kurumlara plaket verildikten sonra minik 
yazarlar kitaplarını imzaladılar.  

SELÇUK VİZYON /  2015 / SAYI 3
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İsveçli Tur Operatörleri 
Selçuk’taydı

Eski Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım 
Odamızı Ziyaret Etti

İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün konuğu olarak ülkemize 
gelen İsveçli tur operatörleri Selçuk’taydı.  İzmir’in turistik 
mekanlarını ve ören yerlerini gezen İsveçli heyete Selçuk 
Ticaret Odası tarafından Şirince’de öğle yemeği verildi. 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi İlkan Gülgün’ün eşlik 

ettiği yemekte bir araya gelen tur operatörleri, Türkiye ve 
İzmir’e ilk defa geldiklerini, Selçuk’un turizm değerlerine 
hayran olduklarını dile getirdiler. Deniz, kum, güneş turizmi 
yanında alternatif tatil mekanlarının da dünyada turizm trendi 
haline geldiğini belirten tur organizatörleri, İzmir turizminin bu 
bakımdan önemine dikkat çektiler. 
Oda Yönetim Kurulu üyesi İlkan Gülgün “dünyanın her yerinden 
gelen misafirleri Selçuk’ta ağırlamaktan çok mutlu olduklarını 
belirterek,  tur operatörlerinin yapacakları organizasyonlarda 
medeniyetlerin beşiği Selçuk, Efes, Şirince rotasına en az iki 
gün ayırmalarını rica etti.  Gülgün “Selçuk dünya kültürlerini 
tanımak isteyen insanlar için çok önemli bir coğrafya. 
Burada birçok medeniyet ve birçok din hoşgörüyle hayat 
bulmuş. Bu topraklardaki öğretiden bütün dünyanın 
yararlanması gerek. Şu anda uluslar arası alanda tanıtım 
çalışmalarımız devam ediyor. İsveçli dostlarımızı da 
ilçemizde ağırlamak isteriz” dedi.
Yemek sonrası Şirince’deki şarapevlerinde tadım yapan 
misafir operatörler öncesinde gezdikleri Efes’e, Meryem 
Ana Evi’ne ve son olarak Şirince’nin doğal tarihi dokusu ve 
doğasına hayran kaldıklarını söylediler. 

Geçtiğimiz günlerde eski Denizcilik, Haberleşme ve 
Ulaştırma Bakanı AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili 
Adayı Binali Yıldırım Odamızı ziyaret etti. 
Oda Yönetim ve Meclisi üyeleri ile Oda üyelerinin 
de katıldığı ziyaret programında Yıldırım’a Belediye 
Başkanı Dr. Zeynel Bakıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Sema 
Yeşilçimen ve bazı partililer de eşlik etti.
Oda Başkanı Koray Yolcu “Selçuk’un ekonomik profili ile 
acil çözüm bekleyen sorunlarını içeren dosyayı Binali Yıldırım’a 
sunarak çözüm konusunda destek istedi. Selçuk’un başlıca 
sorunlarından olan Küçük Menderes kirliliği, Pamucak ve 
Selçuk merkezindeki imar ve sit sorunlarını gündeme getiren 
Yolcu, bu sorunlar kısa zamanda çözülebilirse Selçuk hızla 
yükselişe geçerek Türkiye’de örnek gösterilen bir turizm kenti 

olacaktır. UNESCO’ya girdikten sonra dünyada eşi olmayan 
potansiyelimizle bunu başarmak çok mümkün. Yeter ki bu 
sorunlar kısa zamanda çözülsün” dedi.
Ziyaret toplantısına katılan Oda üyeleri de tek tek 
söz alarak tarımdan inşaata, turizmden akaryakıta, 
Yolcaköy’den Efes esnafının durumuna kadar 
sektörlerinde yaşadıkları sorunları aktardılar.
Ak Parti İzmir Milletvekili adayı Binali Yıldırım Selçuk’un 
İzmir için önemine dikkat çekerek önündeki engelleri 
kaldırmak için istikrar ve kararlılık gerektiğini söyledi. 
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Selçuk dünya kültürlerini tanımak isteyen insanlar için çok önemli bir coğrafya. Burada birçok 
medeniyet ve birçok din hoşgörüyle hayat bulmuş. Bu topraklardaki öğretiden bütün dünyanın 
yararlanması gerek. Şu anda uluslararası alanda tanıtım çalışmalarımız devam ediyor. İsveçli 
dostlarımızı da ilçemizde ağırlamak isteriz.
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Chp’nin Ekonomi Kurmayı 
Selçuk Ticaret Odası’nı Ziyaret Etti

Selçuk’un ekonomik profilinin son durumu 
ile başlıca sorun ve çözüm önerilerini içeren 
bir dosya hazırladıklarını kaydeden Yolcu , 
seçimlerden sonra da detaylı olarak görüş 
alışverişinin devam etmesini umduklarını belirtti. 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Yusuf Dereli 
ağırlıklı olarak Efes turizminde yaşanan 
sorunlara değinerek  sorunların çözümüne ilişkin 
seçimlerden sonra Ankara’dan  ilgi bekliyoruz 
dedi. 
CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Turgay 
Bozoğlu üreten bir Türkiye hedefiyle yola 
çıktıklarını bildirerek, “sorunlarla boğuşmaktan 
yeterince katma değer üretemediğimiz için 
Selçuk turizmi hak ettiği yerde değil. Biz 
turizmimizde de katma değer yaratan bir 
konuma gelmeliyiz. Turizmcimizin önündeki 
engelleri kaldırırsak zannediyorum ki ürün ve 
hizmetleriniz gerçek karşılığını bulacak” diye 
konuştu. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili 
adayı Doç.Dr. Selin Sayek Böke bu ziyaretin 
seçim öncesi bir  merhaba ziyareti olduğunu 
belirterek seçimlerden sonra Selçuk Ticaret 
Odası ile daha sık bir araya geleceklerini söyledi. 
Oda Başkanı tarafından verilen dosyayla 
yakından ilgilenen Böke, iktidarda oldukları 
takdirde ülkeyi yönetme anlayışında gözle 
görünür biçimde değişiklik olacağını kaydetti. 
Böke “İktidarda olmak her şeyi bilmek 
demek değildir. İktidarda olmak sorunu 
yaşayan insanlarla, kurumlarla, örgütlerle 
kısacası paydaşlarla bir araya gelerek 
ortak çözüm üretmek demektir.  Her zaman 
Selçuk sorunlarının takipçisi ve Selçuk’un 
destekçisi olacağız.” dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzmir milletvekili 
adayı Doç.Dr. Selin Sayek Böke, İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Turgay Bozoğlu ve CHP İzmir 
İl Başkanı Bedri Serter Selçuk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. 
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Selçuk Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Koray Yolcu, Meclis Başkanı 
Yusuf Dereli ile meclis ve yönetim kurulu 
üyeleri tarafından karşılanan CHP’li 
konukların ziyaretlerinde İlçe Başkanı 
Hasan Uysal’ın yanı sıra çok sayıda 
partili katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu 
ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile 
getirerek, Odanın partiler üstü yapısına dikkat 
çekti. “Burada her düşünce ve görüşten 
arkadaşlarımız var. Hepbirlikte Selçuk 
için çalışıyoruz. Bu demokrasi kültürü 
Ankara’da da olmalı” diyen Koray Yolcu, 
ziyaret sebebiyle Genel Başkan Yardımcısı 
Böyek’e teşekkür etti. 

Oda Başkanı Koray Yolcu 

Selçuk Sorunlarına 
İlişkin Dosya verdi
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Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray 
Yolcu, Ödemiş’te yapılan İzmir Odaları 
Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı’nda 
İzmir Odaları ve Borsaları Turizm Tanıtma 
Platformu Başkanı seçildi.
İzmir’deki tüm Odaların katıldığı geçtiğimiz aylarda yapılan toplantıda 
İzmir’in doğru ve etkili  tanıtımı için Selçuk Ticaret Odası Başkanı 
tarafından Platform kurma önerisi getirilmiş ve konuya ilişkin hazırlık 
niteliğinde çalışmalar yapılmıştı. Ödemiş’te yapılan toplantıda 
gündem maddesi önerisi veren Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray 
Yolcu söz alarak platformun yol haritasının belirlenmesi amacıyla 
toplanması gerektiğini kaydetti. İzmir’in yurtdışı fuarlarda ve uluslar 
arası organizasyonlarda tek elden ortak stratejiyle tanıtılması ve 
İzmir turizminin rekabet gücünün artırılması gerektiğini belirten 
Yolcu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ile bir araya 
gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Yolcu şunları 
söyledi: “Biz platform  önerimizin kabul edilmesi üzerine bütün 
odalara anket formu göndererek platforma ilişkin görüşlerini 
aldık. Çalışmanın detaylarını Platformun ilk toplantısında sizlere 
aktararak İzmirimizin hak ettiği şekilde tanıtılması için proje 
bazlı çalışmalara başlamak istiyoruz” dedi. 

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş Selçuk Ticaret Odası 
Başkanı Koray Yolcu’nun önerisiyle platformun kurulduğunu 
söyleyerek, başkanlığa Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray 
Yolcu’yu önerdi. Toplantıya katılan İzmir Odalarının yönetim kurulu 
üyelerinin oybirliğiyle başkan seçtiği Yolcu teşekkür ederek İzmir 
için hayırlı olması dileğinde bulundu. 

İzmir’de Faaliyet Gösteren Odalar Kurdukları Turizm Tanıtma Platformuna 
Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu’yu Başkan Seçti.  

İzmir Turizmini Tanıtmak İçin 
Odalardan Güçbirliği 
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İzmir Ortodokslarının Lideri 
Selçuk Ticaret Odası’nı Ziyaret Etti
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Midilli’den gelen işadamları 
Dimitrios Tsamouras 
ve Nikos Diamantis, 
Midilli’de Temmuz ayı 
içinde EXPO Ege adıyla 
bir fuar düzenleyeceklerini, 
Midilliye gelen ziyaretçiler 
başta olmak üzere her 
yıl düzenledikleri bu fuara 
35 bin civarında katılım 
beklediklerini söylediler. 

İzmir Ortodoks Kilisesi Başpapazı Kyrillos Sykis ve Ortodoks 
kilisesi yönetim kurulu sorumlusu ve sekreteri  Athena Samoğlu 
beraberindeki Midillili işadamlarıyla Selçuk Ticaret Odası’nı ziyaret 
etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Zeynel Kırıtak, Yönetim Kurulu üyeleri Murat Tabak, 
Dr. Alpaslan Coşkun ve İlkan Gülgün bulundu. 

Selçuk ile Midilli arasındaki ticaret ve 
işbirliklerini geliştirmek amacıyla yapılan 
ziyarette İzmir Ortodoks Başpapazı 
Kyrillos Sykis Selçuk’un Ortodokslar için 
önemine dikkat çekti. Efes içinde bulunan Meryem 
Kilisesi’nin inançlarının tarihsel boyutu için çok önemli bir mekan 
olduğuna dikkat çeken Başpapaz Selçuk’un tarihsel süreç içinde 
birçok dine ve medeniyete evsahipliği yapmış çok güzel bir yer 
olduğunu söyledi. 
Midilli’den gelen işadamları Dimitrios Tsamouras ve Nikos 
Diamantis, Midilli’de Temmuz ayı içinde EXPO Ege adıyla bir fuar 
düzenleyeceklerini, Midilliye gelen ziyaretçiler başta olmak üzere 
her yıl düzenledikleri bu fuara 35 bin civarında katılım beklediklerini 
söylediler. Selçuk’a bu fuarda yer vermek istediklerini kaydeden 
Midillili işadamları iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin 
güçlenmesinden iki toplumun kazanacağını belirttiler.
Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu, Ortodoks Kilisesi başpapazı 
ve işadamlarının ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek 
Selçuk halkının büyük bölümünün Girit ‘ten göç ettiklerini ve ortak bir 

kültürleri olduğunu söyledi. Temmuz ayı içinde yapılacak fuara Selçuk 
olarak katılacaklarını belirten Yolcu, Midilli ile Selçuk arasında turizm 
anlamında ticari işbirliklerinin kurulması gerektiğini kaydetti. 
Yolcu,  Berat Kandili olması sebebiyle gelen konuklara kandil simiti 
ikram ederek iyi dileklerin ve iyi niyetin her iki dinin ortak duygusu 
olduğunu söyledi. 
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Şirince’de Selçuk Ticaret Odası tarafından düzenlenen 
Turizm Çalıştayı’nda turizmcilerin gözünden fırsat ve tehditler 
tespit edildi. 
Selçuk Ticaret Odası tarafından Şirince’de otel, pansiyon, restoran 
şarapevi işletmecilerinin ve kuyumcuların bir araya geldiği bir 
toplantı düzenlendi. Toplantıya Oda Yönetim Kurulu Başkanı Koray 
Yolcu ve Şirince’de işletmecilik yapan Yönetim Kurulu üyesi İlkan 
Gülgün’ün yanı sıra İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Murat 
Büyükçoban ile İZKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon 
Birimi katıldı. 

Şirince’de İzmir Kalkınma Ajansı’nın moderatörlüğünde yapılan 
turizm çalıştayında Şirince’deki işletmecilerle SWOT analizi 
yapıldı. Katılan işletmeciler gruplara ayrılarak Şirince turizminin 
güçlü yönlerini, zayıf yönlerini belirleyerek fırsat ve tehditleri tespit 
ettiler. Belirledikleri unsurlara büyükten küçüğe derecelendirme 
puanı veren işletmeciler, Şirince Turizmini artıları ve eksileriyle 
değerlendirdiler.

Toplantının başında, çalıştayın moderatörlüğünü yapan İZKA 
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Murat 
Çelik katılımcılara nasıl bir Şirince hayal ettiklerini sordu. Gelen 
cevaplar doğrultusunda genel olarak Şirince’nin huzur veren bir 
yer olmasının önemine dikkat çekilerek sorunlar masaya yatırıldı. 
Toplantı sırasında Şirince’de turizmle uğraşan işletmeciler bir 
dernek kurma girişimleri olduğunu belirttiler.

İZKA Genel Sekreteri Murat Büyükçoban, Şirince’nin Türkiye’nin 
kırsal turizmde en önemli markalarından biri olduğunu kaydetti. 
Turizm çalıştayının bilimsel bir projeksiyon ortaya koyduğunu 
dikkat çeken İZKA Genel Sekreteri, yapılan çalışmanın Şirince’nin 
geleceğini tayin etme noktasında da katılımcılara rehber olacak 
nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.

OD
AD

AN
 H

AB
ER

LE
R

Şirince’de Turizm Çalıştayı
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Oda Başkanı Koray Yolcu turizm çalıştayına 
yoğun katılım ve ilgi göstermeleri nedeniyle 
işletmecilere teşekkür etti. Şirince’de dernek 
kurma girişimine değinen Yolcu, yapılan 
çalıştay çıktılarının derneğin çalışmalarına 
da yol haritası niteliğinde olacağına dikkat 
çekti. 

Yolcu şunları söyledi: “Selçuk’ta Odamız, 
Esnaf Odası, Ziraat Odası, Belediye 
ve Kaymakamlık’ın ortak olduğu bir 
kooperatif kurduk. Kooperatifin amacı; 
Selçuk’ta turizmi geliştirmek ve tanıtımı 
daha iyi yapabilmek. Şirince’yi bir 

dernek çatısı altında kooperitife dahil 
etmek gerekli. Şirince’deki işletmeciler 
bu dernek çatısı altında toplanabilir. O 
zaman Şirince ile Selçuk hem bundan 
sonra yapılacak tanıtım faaliyetlerinde 
hem de Şirince’nin planları yapılırken, 
daha entegre ve daha güçlü olabilir. 
Mesela Şirince sokak güzelleştirmesi 
planlaması var. Valilik bunun sadece 
projelendirilmesi için kaynak harcadı. 
Yarın ciddi bir kaynak aktararak tadilat 
yapacak. Biraraya gelebilmek çok önemli. 
Şirince’ye dair yapılacak çalışmalarda 
dernek belirleyici bir rol üstlenebilir. 

Bu dernek Şirince’de tek başına değil, 
Selçuk’ta kurduğumuz kooperatife dahil 
olursa derneğin gücü de artaracaktır” 
şeklinde konuştu.

Çalıştaya katılan işletmeciler tarafından, 
kurulacak dernek ile tespit edilen sorun ve 
zayıf yönlerin giderilmesi noktasında ortak 
hareket edebileceği kaydedildi. Geliştirilen 
çözüm önerilerinin, dernek olarak takibinin 
yapılması vurgulanarak, derneğin genel 
kurula gitmeden önce tekrar toplanılmasına 
karar verildi. 

Şirince’deki Turizm İşletmecileri 
Örgütlenme Sorununu Dernekle Aşacak

SWOT ANALİZİNDE TESPİT EDİLEN ŞİRİNCE’NİN EN ZAYIF 5 YÖNÜ
1. İmar kanunu uygulama zorluğu projelendirme uygulama prosedürü zorluğu
2. Tuvaletin eskiliği hijyenik olmaması
3. Dokuya aykırı mimari ürünler, derme çatma örtüler
4. Köy içinden geçen trafik, ulaşım yolu darlığı
5. Otopark sıkıntısı
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Selçuk Ticaret Odası Midilli’de 
Unesco Tescilli Selçuk’u Tanıttı

Fuarın açılış kurdelası Midilli Belediye Başkanı Spiros 
Galinos’un yanı sıra Yunanistan Kuzey Ege Belediyeler Birliği 
Başkanı Kalogridis Thrasıvoulos, Ayvalık Belediye Başkanı 
Rahmi Gençer, Midilli Ticaret Odası Başkanı Evangelos 
Myrsinias, Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Ayvalık 
Ticaret Odası Başkanı İbrahim Kantarcı tarafından kesildi. 
Açılış sonrası standları gezen Türk-Yunan protokolü temsilcileri  Selçuk 
Ticaret Odası standını ziyaret ederek burada Başkan Koray Yolcu 
tarafından ikram edilen Selçuk şarapları ile barış ve dostluk dilekleriyle 
kadeh kaldırdılar. 
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Midilli’de düzenlenen Expo Eagean 2015  Fuarı’nda Selçuk Ticaret Odası  UNESCO dünya 
mirası listesine bu yıl giren Selçuk’u tanıttı. UNESCO Dünya Mirası listesine geçtiğimiz ay giren 
İzmir’in Selçuk ilçesi, Midilli’de yapılan fuarda Selçuk Ticaret Odası tarafından açılan 25m2 lik 
standıyla  katıldı. Selçuk Ticaret Odası’nın, Efes, Şirince ve Meryem Ana Evi gibi çok önemli 
turizm varlıklarını tanıttığı fuarda Selçuk, ziyaretçilerden tam not aldı. Turistik ve kültürel tanıtımların 
yapıldığı fuar boyunca Selçuk standında Selçuk tanıtım  broşürleri, CD’leri ve promosyonları 
dağıtıldı, ziyaretçilere Şirince ve Selçuk şarapları ikram edildi.

Selçuk Standında 
Barış ve Dostluğa 
Kadeh Kaldırdılar
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Selçuk Ticaret Odası 
Üyelerine Özel Midilli Fuar Turu Düzenledi
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Selçuk’ta Osmanlı ve Selçuklu dönemi halılarını birebir ve kök 
boyalarla dokuyabilen Selçuklu halı üreticisi Osman Can, St 
John hacıyla bezeli özel tasarım halısını İzmir Ortodoks Kilisesi 
lideri Kyrillos Sykis’e hediye etti. 
Fuara meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile turizm ve ticaretle uğraşan 
üyelerinden oluşan 25 kişilik ekiple  katılan Ticaret Odası hem 
Yunanistan ile ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesi hem de Midilli’ye 

gelen yabancı turistlere Selçuk’un turistik ve ticari imkanlarını 
anlatma fırsatı buldu. Selçuk’un fuara renk ve zenginlik kattığını 
söyleyen Midilli Ticaret Odası Başkanı Evangelos Myrsinias kültürel 
ve tarihsel geçmişleriyle birbiriyle dost iki kentin çok daha fazla 
ticari işbirliği içinde olması gerektiğini kaydetti. Selçuk’ta halı, keçe, 
şarap ve otellerin ürün ve markaların tanıtıldığı fuar süresince ticari 
işbirliklerinin temelleri atıldı. 

STO Başkanı Koray Yolcu, “üyelerimiz ve ailelerinin katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz bu fuar organizasyonu bizim için çok önemli 
bir deneyim oldu. Devlet politikalarını bir kenara bıraktığımızda 
iki ülke insanının birbirinden farkı olmayan kardeşler gibi 
olduğunu gördük.  Turizm sektörünün, ülkelerin ekonomik 
krizden kurtuluşu için çok önemli bir reçete olduğunu bir kez 
daha anladık. Yunanistan’ın ekonomik krizden çıkışında turizme 
nasıl önem verdiğini yerinde tecrube etmiş olduk. Üyelerimizle 
birlikte bu deneyimleri yaşamak bizim için çok önemliydi. 
Fuara turizmcilerimizden Nişanyan Evleri, Kırkınca Evleri, Can 
Carpet, İnciray gibi firmalar bizzat katıldı. Yedibilgeler Şarap ve 
Ozon Şarapçılık’ın harika şaraplarını standımızı ziyaret eden 

ziyaretçilerimize ikram ettik. Selçukumuzun tanıtılmasında 
katkı koyan, destek veren ve emek harcayan herkese çok 
teşekkür ediyorum.  Bu ve benzeri fuarlara üyelerimizle birlikte 
katılarak kazandığımız uluslararası deneyimi çok önemsiyoruz. 
UNESCO Dünya mirası listesinde olmamızla bu deneyimler 
daha da anlam kazanıyor. Bundan sonraki fuarlara daha fazla 
üyemizle katılmayı amaçlıyoruz” dedi. 
Fuarda Aydın Ticaret Odası, Tire-Aliağa-Ödemiş Ticaret Odaları, 
İzmir-Karşıyaka Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası, Küçükkuyu, 
Milas, İzmir Ortodoks Kilisesi Temsilciliği gibi kurumlar da yer aldı.

Selçuklu Halı Üreticisinden 
İzmir Ortodoks Kilisesi Liderine

Özel
Hediye



20

SELÇUK VİZYON /  2015 / SAYI 3

Selçuk Ticaret Odası tarafından düzenlenen 
konferansta Büyük-kolancı,  Ayasuluk Tepesi 
ve St. Jean Kilisesi’ndeki kırk yıldır süren 
çalışmalarını özetledi. Konferansa Ticaret 
Odası yöneticileri, Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Yusuf Dereli, Yönetim Kurulu üyesi 
İlkan Gülgün, Meclis üyesi Volkan Tabak, Efes 

Müzesi Müdürü Cengiz Topal ve Selçuk’un 
tarihine ilgi duyan Selçuklular katıldı. 
Antik Efes’in ilk ve son kurulduğu yer olan 
Ayasuluk tepesinde 1975 yılından itibaren 
Efes Müzesi arkeologu ve 2007 yılından beri 
kazı başkanı olarak yürüttüğü çalışmalarını 
anlatan Büyükkolancı “Dünyaca ünlü Efes 
Antik Kenti’nin az bilinen ama gezilemez 
durumda olan  Ayasuluk’un en önemli 
parçalarından İç Kale 2007-2013 çalış-
malarıyla St. Jean Anıtı’na bağlı bir “Açık 
Hava Müzesi” şeklinde gezilebilir hale 
gelmiştir. Kazı ve korumaya yönelik 
onarımlarla Kale Köşkü, Hamamı, sarnıçlar 
ve Arnavut kaldırımlı yollardan geçerek 
tüm kaleyi ve içindeki yapıları gezmeleri, en 
yüksekteki terastan Efes Körfezi’ni, Selçuk 
İlçesi’ni, Şirince Boğazı’nı ve Pamucak 
Ovası’nı seyredebilecekleri yeni bir seyir 
ve dinlenme alanı oluşmuştur” dedi.
Emektar arkeolog, 1975 yılından bu 
yana yapılan çalışmaların fotoğraflarıyla 
zenginleşen sunumunun sonunda 
çalışmalarına destek olan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na, Kültür varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne, Pamukkale Üniversitesi’ne 
Selçuk Belediyesi’ne, Selçuk Ticaret Odası’na 
ve Selçuklular’a teşekkür etti.

Ayasuluk ve Efes’te 40 Yıl
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Pamukkale 
Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü 
Öğretim üyesi 
Yrd. Doç.Dr. 
Mustafa 
Büyükkolancı 
Ayasuluk ve
Efes’te geçen 
meslek yaşamını 
ve kazılara ilişkin 
çalışmalarını 
Selçuk Efes Kent 
Belleği’nde 
”Ayasuluk ve 
Efes’te 40 Yıl”
başlıklı sunumla 
anlattı. 
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Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen Dünya Miras Komitesi 39. Dönem 
Toplantısı’nda Türkiye’nin “Efes” dosyası, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi. 
UNESCO 39’uncu Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda yapılan oylama sonucu Efes 
Antik Kenti, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girdi. 

Altın Kent 
Efes,

Dünya Mirası

21 yıllık bekleyişin sonunda UNESCO Dünya 
Kültür Mirasına giren Efes, listenin pek çok 
üyesinden farklı olarak dört bileşenle listeye 
girdi. Efes Antik Kenti beraberinde Meryem 
Ana evi, Ayasuluk Kalesi ve Çukuriçihöyük ile 
listede yerini aldı. Geçen yıl listeye 99’uncu 
sıradan giren Bergama ile İzmir, güney ucundan 
kuzey ucuna UNESCO ağıyla örülmüş oldu. 
Bu sonuçla Türkiye’nin listedeki varlık sayısı 
15’e yükseldi.

Süreç Nasıl İlerledi?
İzmir’in Selçuk İlçesi’ndeki, Efes Antik 
Kenti’nin Dünya Kültür Mirası Asıl Listesi’ne 

dahil olması için 1994 yılında başvuru 
yapılmıştı. Efes’in geçici listeden çıkarılıp asıl 
listeye dahil edilme süreci son olarak Selçuk 
Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı’nın çabaları, 
kurumlar arası diyalog ve birlikte yönetim 
anlayışı ile ivme kazandı. Önce alan yönetim 
raporu onaylandı. Ardından Uluslararası 
Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin (ICOMOS) olumlu 
raporu sürece hız kazandırdı. Böylece bugün, 
UNESCO Komitesi’nin Almanya’nın 
Bonn kentinde aldığı kararla dünya 
kenti Selçuk, artık tescillenmiş oldu.
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21 Yıllık Bekleyişte Mutlu Sona Ulaşıldı
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Büyük bir sorumluluk üstlendiklerinin altını çizen ve toplantı sonrasında 
ilk açıklamayı yapan Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, “Bugün 
büyük bir gurur yaşıyoruz. Efes Antik Kenti ile hem UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Listesi tamamlandı, hem de Efes hak ettiği 
ve bana göre çok geç kaldığı haklı değeri kazanmış oldu. Ben 
süreçte emeği geçen herkese, her kuruma çok teşekkür ediyorum. 
Bu gurur hepimize ait, ülkemize hayırlı olsun” dedi. Başından beri 
süreçte yer alan Selçuk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Koray 
Yolcu “Efes UNESCO listesinde yer alan diğer yerlerden farklı 

olarak dört bileşeniyle listeye girdi. Bu Selçuk, İzmir ve Türkiye 
turizmi için önemli bir başarıdır. Bundan sonraki süreçte dünya 
konjonktüründe Efes algısı daha da değişecektir. UNESCO’nun asıl 
listesinde olmak turizmde prestij anlamına geldiği gibi bölgemiz 
için geleceğe dair  çok önemli fırsatlar barındırıyor. Kurumlararası 
işbirliği ve birlikte olmanın gücüyle Efes’imiz artık dünya mirası 
listesinde. Süreçte yer alan ve emeği geçen herkesi gönülden 
tebrik ediyorum” dedi.  

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçesi Kültürel 
Peyzajı
Efes Antik Kenti (İzmir)
İstanbul’un Tarihi Alanları
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)

Hattuşaş (Boğazköy)
Nemrut Dağı (Adıyaman)
Xanthos-Letoon (Antalya)
Hieropolis (Pamukkale)
Safranbolu (Karabük)
Truva Antik Kenti (Çanakkale)

Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)
Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya)
Bergama Çok Katmanlı Kültür Peyzajı (İzmir)
Cumalıkızık (Bursa)

2015 Yılı İtibariyle Türkiye’den  UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı 
Listesi’nde yer alan tarihi yerler
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Dünyadaki turizm trendlerini belirleyen ve turizm hareketlerine yön veren, dünyanın her 
yerinden gelen Seyahat Acenteleri Birliği başkanları 1 Ekim’de İzmir’de başlayan İzmir 
Ticaret Odası’nın organize ettiği Turizmir İzmir Turizm Zirvesine katıldıktan sonra UNESCO 
dünya mirası listesine giren Efes’i gezmek üzere kentimize geldi. 
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Selçuk Ticaret Odası Dünya Turizmine 
Yön Veren Yöneticilerle Buluştu 

Gezinin ardından yabancı konuklar 
Oda Başkanı Koray Yolcu tarafından 
ağırlandı. Yolcu konuklara dünyanın en 
özel topraklarında olduklarını söyleyerek, 
Selçuk ve Selçuk turizmi hakkında bilgi 
verdi. Turizmin tüm öğelerinin en güzel 
örneklerinin Selçuk’ta olduğunu belirten 
Yolcu, bütün dünya insanlarını bu güzellikleri 
yerinde görmeye davet ediyoruz diyerek 
gelen yabancı konuklara Selçuk turizmine 
ilişkin hazırlanan broşürleri ve işletmelerin 
promosyon ve tanıtım materyellerinden 
oluşan tanıtım kitlerini hediye etti.
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Almanya’dan Kardeş Ziyareti

1993 yılından beri Selçuk’un kardeş şehri 
olan Almanya’nın Siegburg Kenti’nin 
Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet 
Selçuk’a geldi. Selçuk Ticaret Odası 
tarafından Şirince’de öğle yemeğinde 
ağırlanan heyette Siegburg Belediye 
başkanı Franz Huhn, Başkan Yardımcısı 
Silke Göldner ve kardeş şehirler sorumlusu 
ManfredHagen de bulundu.
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel 
Bakıcı, iki kentin kardeş şehir protolünde 
imzası bulunan dönemin Belediye Başkanı 
Kamil Subaşı ile Ticaret Odası Genel 
Sekreteri Filiz Acargil, Belediye Kent Konseyi 
Koordinatörü Yusuf Yavaş ve Belediye 

Kültür Müdürü Bahadır Varvar da konuk 
heyeti yalnız bırakmadı.
Öğle yemeğinde konuk heyeti ağır- layan 
Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, 
ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu, 
gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerin kardeş 
kentlerin kültürlerini tanımada hem de ortak 
değer olan turizmin karşılıklı gelişmesinde 
katkı sağlayacağına inandığını kaydetti. 
UNESCO tesciliyle taçlanan Efes’in 
tanıtılmasının önemine dikkat çeken Yolcu, 
bu misyonu gerçekleştirmede Selçuk’un 
kardeş şehirlerinin de önemine değindi.
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Şirince’nin
Müjdesi,

Müjde Tönbekici
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Şirince’nin
Müjdesi,

Müjde Tönbekici
Dağdaki Efes diye adlandırılan Şirince’nin teras formundaki 
evlerinden birinde açık havadayız.. Kırmızı saçlarıyla capcanlı, kibar, 
coşkulu, meraklı, zeki bir kadın o…Köye hakim panoramaya karşı 
ve sonbaharın masal renkleri arasında Sevgili Müjde ile keyifli bir 
sohbet yaptık. Merakla, coşkuyla, samimiyetiyle anlatıyor Müjde... 
Şirince’nin şahane enerjisi, Müjde’nin samimi güzel enerjisiyle 
birleşince tadına doyulmaz bir keyif yaratıyor.

Adı Müjde Tönbekici…Küçük 
Oteller Kitabı’ndan tanırsınız 
belki onu. Ya da Nişanyan 
Evleri’nden.. Ya da profesyonel 
rehber olarak bilirsiniz… Her 
ne şekilde tanırsanız tanıyın 
şanslısınız. Çünkü Müjde hayat 
kadar gerçek… Tanımıyorsanız bu söyleşiyi 
okuyunca az da olsa tanıyacaksınız. Batı mentalitesinde 
harmanlanmış, Anadolu’ya hayran, iç sesinin rehberliğine inanan, 
işini aşk gibi yaşayan hayat dolu bir kadın. Onunla konuşacak çok 
şey var ama otuz küsur yıldır turizmin içinde olan Sevgili Müjde’yle  
daha ziyade Şirince ve genel olarak turizm perspektifinden 
söyleştik.  

SELÇUK VİZYON /  2015/ SAYI 3

Şirince Köyü, Selçuk/İZMİR
www.nisanyan.com
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Şirince macerası nasıl başladı?
Bir roman ile başladı yolculuk. Dido Sotiriyu’nun 
‘Benden Selam Söyle Anadolu’ya’ adlı romanı beni 
çok etkiledi. Anlatılan hayal mi, gerçek mi ya da 
böyle bir köy var mı diye yola çıktım. Bu dediğim 
80-81 yılları.. O  zamanlar rehber bir sevgilim de 
vardı. Ulaşım o zamanlar kötüydü, bir yaz günü o 
yolları tırmana tırmana köye geldik, büyülendim… 
Bu vadinin, bu geniş sonsuz vadinin açılımında 
sadece yeşil… ve pırıl pırıl beyaz bir köy. ( ki köy 
de döküktü o zamanlar, bu kadar bakımlı değildi) 
ikincisi insanların güzelliği… Yunanistan’dan gelen 
bu insanlar farklı özellikler de taşıyorlardı. Ela 
gözlü, kırmızı yanaklı, akça pakça insanlar… Köye 
geldiğimizde bize şeftali ikram ettiler. Çok mutlu 
oldum, yani ben cennete mi düştüm diye bir his 
geldi içime çöreklendi ve o his beni hiçbir zaman 
bırakmadı. Dido Sotiriyu’nun romanında da geçtiği 
gibi; Şu yeryüzünde cennet diye bir yer varsa, bizim 
Şirince o cennetin bir parçası olsa gerek-
Çok yönlü ve renkli bir kişisiniz ama esasen 
profesyonel rehber olduğunuzu biliyorum.  
Bize biraz kendinizi anlatır mısınız?
Bursa Mustafakemalpaşa’da doğmuşum. Çocukluğum 
İsviçre’de geçti.  Almanca konuşulan bir ülkede 
temel eğitimimi, karakter yapılanmamı herhalde 
ilk orada aldım. Sonra Bursa Kız Lisesi yatılı okul 
yılları… İzmir’de akrabalarımız vardı. O zamanlar 
Bursa’nın kasvetli havasının tersine Ege ve İzmir 
ışıklı gelirdi, her yaz akrabalarıma uğrardım ve 
üniversiteyi de o yüzden İzmir’de okumaya 
karar verdim. Kesinlikle arkeoloji ve sanat tarihi 
okumak istedim. Anadolu’nun bağrından fışkıran 
bu eserleri, medeniyetlerini daha iyi tanımak ve 
tanımlamak için…. Ve engellediler. Tabii insan da 

o yaşlarda 16-17 yaşlarında pek bilincinde 
olmuyor açıkçası… Yani hiç ilgi alanıma 
girmeyecek bir şey okudum, Kimya 
mühendisi oldum. Ege Üniversitesi’nde 
okudum. Hafta sonlarım tamamıyle o 
zamanki sınırlı imkanlarımla da olsa 

hep gezmeyle geçiyordu. Araştırma, gezme, bütün 
bu tarihi kültürel yerleri tanıma, okuma ile zamanım 
doluyordu. İçimden gelen sese kulak vererek 
yaşadım. Kendimi tanımlarken çok renkli olarak 
görmem aslında biraz aykırı bir tiptim. Şirince 
macerası da öyle oldu zaten. 20-21 yaşlarımda 
burada yaşamaya karar verdim. Çok genç 
evlenmiştim. İlk kocamla beraber başladık burada 
yaşamaya. Benim hiçbir zaman mal mülk almak 
gibi bir derdim olmadı. İlk kocam yönlendirmiştir 
beni ki o zamanlar gerçekten çok ucuzdu burada 
toprak. Bugün elden düşme eski otomobil fiyatına 
o zamanlar yani seksenlerin başında burada evler 
alabiliyorduk. O şartlarda bir ev edindim sonra 
kocamdan ayrıldım. Tek başıma bir kadın olarak 
ustalarım ve işçilerimle beraber o evi ayağa 
kaldırma macerasına girdik. Daha sonra ikinci 
eşim Sevan hayatıma girdi. Küçük Oteller kitabı, üç 
çocuk derken otuz küsur yıl geçiverdi.
Nişanyan Evleri’nin turizm anlayışı nedir?
Mesleklerimden biri profesyonel rehberlik. Bu 
nedenle de Türkiye’yi çok gezdim, çok otel 
gördüm. Sevan’la Küçük Oteller Kitabı’nı yazdıktan 
sonra o kadar çok küçük otel gezdikten sonra 
bizim otel nasıl olsun diye düşünürken hareket 
noktamız kendi evimiz oldu. Profesyonel bir eğitim 
almaya gerek yok bu konuda. Kendi evimde ben 
konuklarımı nasıl ağırlıyorsam işletmemde de aynı 
zihniyette hareket etmem gerektiğini düşünüyorum. 
Sadece kadronuz, mekanlarınız biraz genişliyor. 
Bugün evime gelseniz aynı müziği bulursunuz. Yani 
evimde Türk Popu dinleyip burada şıklık olsun diye 
klasik müzik dinleten biri değilim ki. Zaten anneanne 
koltuklarını hep severim. Ondan dolayı evdi benim 
hareket noktam. Bu bir stil konsepti değildi. Evim 
öyle… Galiba misafirlerim de burada kendilerini 
kucaklanmış hissediyorlar. Bunun doğru olduğunu 
düşünüyorum.  Asla bir marka, kurumsallık vesaire 
gibi kavramların peşine düşmedim. Doğal olmak, 
içten olmak.. İnsanın içinde bu duygu olursa 
misafirleriniz bunu iyi anlıyor ve o zaman keyifli 
oluyor, güzel oluyor…

Şu yeryüzünde cennet diye bir yer varsa,
bizim Şirince o cennetin bir parçası olsa gerek
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Mutfak ve gastronomiyle ilgili olduğunuzu biliyorum. Ne 
gibi çalışmalarınız var?
Biz burada aslında oda kahvaltı olarak başladık. Köyümüzde 
çok güzel lokantalar var. Misafirlerimiz de orada yesinler dedik. 
Fakat köyün en tepesinde olduğumuz için bu mümkün olamadı. 
Geç gelen oluyor, yağmurlu günler oluyor vesaire.. Sonuçta 
böyle bir ihtiyaç söz konusu oldu. Ne pişireyim misafirlerime diye 
düşünürken yine evimde konuklarımı nasıl ağırlıyorsam oydu 
hareket noktam.  Kesinlikle kendimi Ege Mutfağı, bilmem ne mutfağı 
diye sınırlamadım. Mesela bir balık karpaçyo yapıyorsam -ki Türk 

mutfağında yok- ama onu da Ege Mutfağında 
yok diye yapmamazlık etmiyorum. Selçuk 

pazarında,  Selçuk mandıralarında ve 
kasabında ne bulabiliyorsam onlarla 

yapıyorum. Yerel tatları, ürünleri 
kullanarak yeni lezzetler çıkarmak 
da ayrıca keyifli oluyor. İyi yemek 

yaptığım konusunda iddialı 
değilim. Ama ilkin TRT geldi 

siz kuzu inciği güzel 
yap ıyormuşsunuz 
bizim için yapar 
mısınız dediler. Biz 
de hayhay dedik. 
Çok beğendiler 
bunun üzerine 15 
bölümlük bir dizi 
yaptık. Sonra BBC 
geldi. Onlarla 
birkaç program 
yaptık. Son olarak 
geçen sene Rick 

Stein adında çok 
meşhur bir gurme aşçı 
geldi. Yemek yiyen 
misafirlerimiz arasında 
bu yemekleri biz de 
öğrensek diyenler 
oldu. Onlar için de 
zaman zaman kurslar 
düzenliyorum.
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Köydeki turizm hikayesine şahitlik eden bir insan 
olarak Şirince turizm sürecini bize anlatır mısınız? Nasıl 
keşfedildi? Turizm nasıl başladı? 
Otuz yıldır Şirince turizminin içerisinde olduğum için aşama aşama 
gelişme sürecini de yakından takip ettim. Önce TRT’de Gezelim 
görelim gibi programlarla Şirince köyünü izleyen insanlar gelmeye 
başladılar köyümüze. İzmir’e, Aydın’a, Kuşadası’na yakın bir 
destinasyon olarak pazarlanmaya başladı. Tamamen mahalli, yerel 
ve amatörce.. seyahat acenteleri Şirince’yi bozulmamış bir dağ köyü 
diye satmaya başladılar. Şirinceli köye gelen bu insanlara bir şeyler 
satmak istedi. Sandıklarında son kalan dantelleri, yastıkları el işlerini 
sattılar. Zeytinyağı üreten bir köy. Bunları kola şişesine doldurup 
sattılar. Yunanistan’dan geldikleri için şaraba yatkındılar. Kendileri 
için yaptıkları mahalli şarapları rakı şişelerine doldurup sattılar. Böyle 
başladı burada turizm hareketi. Daha sonra dışarıdan da işletmeciler 
gelmeye başladı. Bu süreçte ne satalım arayışlarına girildi. Ama ne 
yazık orada Şirince kendine has ürünler geliştiremedi. 
Zamanında çok hoş bir girişimim oldu. Sanki bütün bu süreci ve 
yapılması gerekenleri hissettim muhtemelen bundan daha on beş 
yıl önce. Çeyiz sandıklarındaki kenarda köşedeki danteller oyalar 
bitecek. Ondan sonra ne satacağız zeytinyağı dışında? Bir ürün 
yaratmamız lazım dedim ve kırkyama patchworkü hatırladım. 
Tamamen geleneksel, bize özgü bir şeydir. Kaldı ki Avrupa’da ve 
şehirlerde artık dantel modası yok. Kullanılan bir şey değil.  Kırkyama 
yani Pacthwork iç dekarosyonda da çok rahat kullanılır bir şeydir. Ve 
sürdürülebilir bir uğraştır çünkü artık kumaştan yapılır. 
Kurs verdim bizim hanımlara. Avrupa’dan kitaplar getirttim, İşte 
uyumlu renkleri yan yana getirerek yastıklar, perdeler, örtüler, çantalar 
yapabilirsiniz diye anlattım.  Köy kahvesini akşamları kapatıp orada 
hanımlarla kırkyama yapmaya başladık. Otuz kırk hanım geldiler, 
dinlediler, fikre bayıldırlar. Şirince kırkyama pachtworkleriyle bir 
dünya markası bile yaratırdık. Ancak bu hayallerimiz bir anda 
sona erdi. Hatta hiç unutmuyorum hanımlardan biri adı Gülizar’dı; 
Amerikan bezine yıldızlı yamalarla çok güzel iki çanta yapmıştı, 
tezgahında iki dakikada sattı onları ve bitti. Her yerde üretilecek, 
zahmetsiz önü son derece açık bir zanaatti. Ama işte tutmadı… 
O dönemlerde Buldan’dan hazır masa örtüleri yastıklar getirilmeye 
başlanmıştı. İşin ticaretini yapmayı tercih ettiler. 

Yerelde bir şeyler yapmak için çaba harcadığınızı görüyoruz. 
Şirince’nin marka değerini artırabilecek işler aslında bunlar. 
Ortak bir değer yaratmak için uğraşırken bir taraftan buraya 
özgü bir şey üretelim amacı da var. Şu meşhur mürver şerbeti 
de onlardan biri… Sizinle başladı ama şimdi bakıyorum ve köye 
gelen misafirlere mürver şerbeti ikram edildiğini memnuniyetle 
görüyorum. Bu şerbet nasıl çıktı ortaya? 

Selçuk’ta bir mimarla evli İsviçreli bir arkadaşım vardı. Adı Elisabeth. 
Kendisi yıllar önce bana ikram etmişti bu şerbeti. Ben bayılmıştım 
buna. Bunu nasıl yaptığını sorduğumda çok kolay dedi ve verdi bana 
tarifini.  Mürver dediğiniz şey İsveç’ten Kanada’ya kadar ve tüm 
Akdeniz havzasında yetişen bir bitki türü. Ilıman iklimde her yerde 
yetişir. Ben bu tarifi aldım ve yoldan gelen konuklarıma yorgunluk ve 
hararetlerini alsın diye ikram etmeye başladım. Kendime özgü de ya 
şampanya kadehinde içine bir meyve, bir ıtır ne varsa ve buzla da 
tatlandırıp öyle vermeye başladım. Köyde bu duyulunca herkes gelip 
içmeye başladı. Tabi başım üstüne…Dediler ki bunun reçetesini ver 
bize.. Yok dedim.. Bu şimdi bizim eve ait… Sonra baktım köyde kötü 
kötü mürver şerbetleri yapılmaya başlandı.   Sonra çok sevdiğim 
bir aşçı arkadaşım var. Refika. İstanbul Kuzguncuktaki bahçelerde 
bulduk mürveri. Orada yaptık Hürriyet’te de tarifini açıkladık. 
Güzellikler paylaşılsın ama düzgün yapılsın. Bunda öncülük 
yapabildiysem keyif duyarım. Bize has birşey oldu sonunda. 
Dürüst olmam gerekirse eskiden hoşuma gitmiyordu böyle yaptığım 
şeylerin hemen takip edilmesi. İnsan olarak benim de pozitif yanlarım 
olduğu gibi, yontulması gereken negatif yönlerim de vardı. Bunun o 
kadar örneği olunca canım sıkılıyordu.  Şimdi o yönlerimi törpüledim. 

Yenilik ve iyilikten yana
paylaşımda bir sorun yok.
Biz yine yeni şeylere 
öncülük yaparız.
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Köyün turizmde geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Şirince coğrafi olarak olağanüstü avantajlara sahip. Etraf göz 
alabildiğinde kırsal alan. Bu alanı bozan herhangi bir mimari 
yapı, site vesaire yok. Çok verimli bir tarım alanı. Şirince’ye 
ben daha alternatif düşünen ve yaşayan şehirlileri davet etmek 
istiyorum. Türkiye’nin birçok yerinde izliyorum; kendi keçileriyle 
keçi peyniri üreten küçük çiftlikler yaratan ve bunu daha ziyade 
işletme mantığıyla da yürüten insanlar var. Üç gün gidiyorsunuz 
Fethiye’nin bir dağ köyünde bu ailenin yanına keçi peyniri nasıl 
üretilir bunu öğreniyorsunuz. Gidin başka bir çiftliğe organik 
çiftçiliğin ABC’sini öğrenin gibi… 

Şehirlerden köye göçü bu anlamda çok onaylıyorum. Şehirli 
bilinciyle daha bilinçli, daha çevreci yeni değerler üretiliyor. 
Şirince’nin böyle bir harmanlanma sürecine girmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Burada böyle mini çiftlikler oluşsa… Üç yataklı, 
beş yataklı. İşte pekmez üretimi, zeytin hasatı, organik her türlü 
mamülün üretilmesi. Yanısıra ruhani boyutta da rehabilitasyon 
alanlarıyla insanların dinlenmeye, ruhlarını rahatlatmaya ihtiyacı 
var. Çarşı içi kalabalık artık ama biraz dağlara doğru çıktığınızda 
o enerjiyi o huzuru hissedebiliyorsunuz. Ben kendi bünyemizde 
bu yönde çok talep alıyorum. İşte bir yoga kampı yapalım, derin 
düşünce kampı yapalım gibi. Bu konuda şimdilerde öncülük 
yapmaya çalışıyorum. Özellikle ruhunu vücudunu dinlendirmek 
isteyenlere neler sunabiliriz, beslenme olarak daha hafif daha 

vejeteryan beslenme destekli 
kamplar için düğmeye bastık. 

Başka birşey daha 
anlatayım; Biliyorsunuz 
Şirince matematik köyüyle 
tiyatro medresesiyle de 
entelektüel anlamda da 
bir baz oluşturmaya 
başladı. Türkiye’nin her 
yerinden öğrenciler 
geliyorlar; lisans, lisan-
süstü matematik çalış-
maları yapıyorlar. On-
dan bağımsız tiyatro 
medresesinde oyunlar 
oynanıyor, yanı sıra 
ağırlıklı olarak yazın 
olmak üzere  tiyatro, 
felsefe, edebiyat, 
müzik, dans, si-
nema, yoga - thai 

-chi, plastik sanatlar 
gibi alanlarda çalışmalar 
yapılıyor. Bu yaz oğlumla 
muhteşem bir çalışma 
yaptık. Oğlum Arsen 
İskoçya’da klasik tarih 
okuyor. Anladığım kadarıyla 
hayli parlak bir öğrenci.. 
Türkiyeli sanat tarihçileri, 

tarihçiler ve arkeologlarla 
temasa geçip Şirince’de bu 

yaz arkeoloji kampı yaptılar 15 gün 
boyunca. Türkiye’den, ABD’den, 

entelektüel düzeyi son derece yüksek çok değerli hocalar gelip, 40 
kişilik seçmece bir öğrenci kadrosuna  bila ücret dersler verdiler.  
Bu çalışma yapılırken bir de şu ortaya çıktı. Meslekleri başka olup 
da arkeolojiye meraklı ne kadar çok insan olduğunu kavradık.  
Arsen ile şimdi onun üzerine çalışıyoruz. Uzun haftasonu olarak 
planladığımız iki günlük bir arkeoloji tatili, yoğun arkeoloji bilgisini  
Efes gezisiyle taçlandırıp, benim ilgim olan antik dönem mutfakla 
da harmanlayıp bir arkeolojik tatil yaptırmak. 

Antik dönemde mutfak sanatı adıyla wokshoplar 
veriyorsunuz. 

Evet ilgimi çeken bir konuydu ve oldukça ciddi anlamda buna 
eğildim, özellikle Roma dönemi olmak üzere antik mutfak tatları 
üzerine uzmanlaştım.  Ve çok şaşıracaksınız şu an elimde öyle 
bir envanter var ki… Ege’nin sunduğu lezzetlerle antik dünyanın 
mutfağında inanılmaz tatlar yakalıyoruz. Her et yemeğine balığın 
girebileceğini düşünebiliyor musunuz? Garum olarak işlenir. 
Veya et yemeğine bardak bardak bal, pekmez girebileceğini 
düşünüyor musunuz? Bunu duyunca -aman allahım bu nedir 
diyorlar ama öyle bir şey ortaya çıkıyor ki inanılmaz hoş tat 
kombinasyonları oluşuyor. Üniversiteden teklif aldım. Bu kış 
hatta gidip dersler vereceğim. 

İşte bu açılımlardan da 
anlayacağınız üzere biz Şirince’de 
konseptli tatile yönelmeye 
çalışıyoruz. Amaç şu; birkaç 
gün sevdiğiniz insanlarla birlikte, 
ilgi duyduğunuz alanda, hem 
yeni bir şeyler öğrenebileceğiniz 
hem kendinize bir şeyler 
katabileceğiniz, rehabilitasyon 
ihtiyacınızı karşılayabilecek 
ruhunuzu besleyip doyuracak 
tematik tatiller yaratma peşindeyiz. 

Yenilik ve iyilikten yana
paylaşımda bir sorun yok.
Biz yine yeni şeylere 
öncülük yaparız.
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Dünya tarihinde zamanın akışını değiştiren kentler vardır… Tarihin akış 
yönünü eviren… Zaman gelir bu kentler önderlerin, kahramanların ve 
inananların tutkusu haline gelir. Cazibesi ile önce zihinleri, sonra tarihi 
var eder… Efsane olur dilden dile söylenir. 

UNESCO’nun 
Altın Kenti Efes  
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Caddeleri heykellerle esin kaynağı olur; 
çeşmeleri tılsımlı akar, şöhretini haklı 
çıkarır…
Bir zamanların dünya başkenti Altın Kent 
Efes işte böyle bir yer..

Altın çağını yaşarken 
hayal edin Efes’i… 
Sokaklarında başka başka 
halklardan olan rengarenk 
insanlarıyla..  Dönemin 
insanlarını devasa bir 
mıknatıs gibi çeken, 
tılsımıyla büyüleyen, 
bereketin, inancın, 
zenginliğin sembolü 
Efes…

Kozmos ile polites kelimelerinin birleşip 
kozmopolit kelimesinin çıktığı coğrafya 
olan bu kent aynı zamanda evren yurttaşlığı 
kavramını da geliştiren bir bilgeliğe 
sahipmiş… 
Böyle bir kentin   Agorasını düşünün… 
Altın Cağında Efes’in Agorası bütün 
dünyanın buluşma noktası gibiydi.. 
Limandan gelen malların pazara çıktığı, 
her yerden gelen denizci, tüccarlarla 
pazarlıkların yapıldığı nüfusu 200 bini geçtiği 
kentin Agorası o dönemin toplumbilimci ve 
edebiyatçılarına da ilham kaynağı olmuştur. 
Efes’in kuzeybatısında bulunan bugün 
bilinen adıyla Selçuk Kalesi olan Ayasuluk 
Tepesinde yapılan son arkeolojik 
araştırmalar bölgenin M.Ö. 6000’lerden 
itibaren yerleşim gördüğünü kanıtlıyor.  Son 
yıllarda yapılan araştırma ve kazılarda Efes 
çevresindeki höyükler ve kalenin bulunduğu 
Ayasuluk Tepesi’nde Neolitik, Kalkolitik, 
Tunç çağları ve Hititlere ait yerleşim izleri 
saptanmıştır.

Binlerce Yıl Önce 
Kurulmuş Efes… 
Koruyucuları 
Hep Kadın… 
Kibele, Artemis ve 
Son Olarak Azize 
Meryem…
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Antik Dünyanın sayılı metropollerinden 
biri olan Efes, Küçük Asya’nın siyasi, 
ekonomik ve kültürel başkentiydi. 
Bugün Efes’ten geriye kalanlar bile 
onun kendi döneminde muazzam 
bir kent olduğunun kanıtıdır.
Anadolu’da gezilebilen alan 
bakımından en büyük antik kent 
olma özelliği ile yılda yaklaşık olarak;  

iki buçuk milyon turisti ağırlayan 
Efes kenti, antik çağda ki ihtişamlı 
varsıllığını gelenlere kanıtlamaktadır.

Celsus Kütüphanesi, dev tiyatro 
yapısı, Hadrianus Tapınağı, agoraları, 
hamamları, aşk evi, umumi tuvaleti, 
caddeleri ve mezar anıtları ile 
Efes dünyanın en görkemli antik 

yerleşimleri arasında bulunuyor. 

Ayrıca, Artemis Tapınağı’nın bulunduğu 
alan, Meryem Ana’nın yaşadığı 
düşünülen Bülbül Dağı’ndaki kilise 
ve Ayasuluk Tepesi’ndeki Aziz 
Yuhanna Kilisesi Efes’in önemli sayıda 
ziyaretçi çeken diğer bölgeleri…
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Caddeleri heykellerle 
esin kaynağı olur; 
çeşmeleri tılsımlı akar, 
şöhretini haklı çıkarır…
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AP Efes Artemis 
Turizm Restaurant İşletmeleri 
Müdürü (Agora Restourant)
Caner TABAK

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1986 yılı İzmir doğumluyum. Giritli ve yörük iki ailenin küçük oğluyum. İlk ve orta öğretimimi Selçuk’ta tamamladım. Balıkesir 
Üniversitesi Turizm İşletme Ve Otelcilik Yüksek Okulu mezunuyum. Mezuniyetimin hemen ardından kısa dönem askerliğimi 
tamamlayıp, ticarete atıldım. Bir süre  satış ve pazarlama sektöründe çalışıp yöneticiliğe kadar yükseldim. Daha sonra Ticaret 
Odamızın da fikir destekleriyle girişimci olmaya karar verip AGORA RESTAURAN’a  kuzenim ile beraber hayat verdik.

Hangi sektörde faaliyette bulunuyorsunuz? İşiniz ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz? 
Gıda sektöründe hizmet veriyoruz. Doğup büyüdüğüm Selçuk’ta iş yapmak en büyük hayalimdi. Et üzerine faaliyet gösteren 
işletmemiz kısa süre içerisinde bölgede popüler mekanlar arasında yer almayı başardı. En iyi hammaddeyi, en hijyenik şekilde en 
uygun fiyata sunmak vizyonundayız. Tüm bu saydıklarım ekip çalışmasıyla oluyor ve Selçuk’taki en iyi ekibe sahibiz.

Sektörünüzde genel olarak olumlu ve olumsuz tarafları belirtir misiniz?
Hata kabul etmeyen bir sektör. Defalarca memnun ettiğiniz bir misafirinizi en ufak bir olumsuzlukla kaybedebilirsiniz. Her zaman ilk 
günkü heyecanı korumak zorundasınız. Dünyanın en zor mesleği diyebilirim ama bir o kadar da keyifli bir meslek. Giderken ellerinize 
sağlık diyen misafiriniz kadar yorgunluğunuzu alan birşey yok... Farklı damakları memnun etmek çok zor ama biz edebildiğimize 
inanıyoruz...

Selçuk ekonomisinin en öncelikli sorunu nedir? (Çözüm önerisiyle birlikte)
Selçuk’ta ekonomi maalesef sezonluk. Sadece turizm ve tarıma dayalı. Endüstriyel üretim olmadığı için istikrar söz konusu değil. 
Turizmdeki en ufak bir sorun veya bir doğal afet Selçuk’ta ekonomiyi bitirebilecek etkenler. Öncelikle ilçemize endüstri getirmeliyiz 
ve halkımızı bilinçlendirip daha girişken hale getirmeliyiz. Maaş alıp riskten uzak tek düze hayattansa,ticaretin artılarını göstererek 
vizyon sahibi nesil yaratılmalı.

Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin gelişimi ile ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? 
Üyesi olduğunuz Selçuk Ticaret Odası’nın çalışmaları hakkında görüşleriniz neler?
Selçuk Ticaret Odası bayrağı çok yukarılara taşıdı. İnanıyorum ki kurulduğundan beri en aktif dönemini yaşıyor. Selçuk için, tüm sivil 
toplum kuruluşlarına örnek olacak şekilde başarılı çalışıyor. TOBB Genç Girişimciler İcra Kurulu Selçuk Temsilcisi olarak, kurulda 
neredeyse ayrıcalığım var diyebilirim. Örnek gösterilen bir odayız. Türkiye de  sivil toplum örgütlerinin büyük bir kısmı maalesef 
siyasi partilerin uzantısı görünümündeler. Bağımsız olanlara da pek söz hakkı tanınmıyor. Ya taraf ol ya da bertaraf baskısının 
özellikle sivil toplum örgütlerinin üzerisinden kalkması gerektiğini düşünüyorum.
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APEfes Artemis 
Turizm Restaurant İşletmeleri 
Müdürü (Agora Restourant)
Caner TABAK

Sengel Group
Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan SENGEL

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1979 yılında Selçuk ilçesinde doğdum. Babam Asri Vehip Sengel Selçuk’un ilk turizmcilerinden ve kurucumuzdur .  Annem Emel 
Sengel ev hanımı.  Ablam Handan Sengel Bilkent Üniversitesi Turizm  Otelcilik bölümünü ve Goethe üniversitesi Almanca bölümü 
mezunu.  Şuan Şirince Artemis Restaurant’ın iletişim yöneticiliğini yapmakta. Eşim Filiz Sengel Marmara Üniversitesi Hukuk 
fakültesi mezunu ve Mastır’ını Fikir ve sanat eserleri hukuku üzerine yaptı. Şuan Avukatlık mesleğine devam etmekle birlikte  CHP 
İzmir Büyükşehir Meclis üyesi ve Segemder Başkanlığını yürütüyor. Kızım Nefes Sengel 3,5 yaşında.
Ben Vasıf Gökhan Sengel,  Selçuk Lisesinden mezun olduktan sonra Celal Bayar Üniversitesi İktisat bölümünü ve Anadolu 
Üniversitesi Dış ticaret bölümünü tamamladım.

Hangi sektörde faaliyette bulunuyorsunuz? İşiniz ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz? 
Turizm sektöründe faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sengel Group bünyesindeki Şirince Artemis Restaurant, Hitit Otel & Restaurant, 
Şişgüzar Restaurant, Croq Crep House tesislerini işletmekteyiz. Bununla beraber 2016 yılında faaliyete geçirmeyi planladığımız Nea 
Ephesos Boutique Hotel yatırımımız devam etmektedir.  

Sektörünüzde genel olarak olumlu ve olumsuz tarafları belirtir misiniz?
Türkiye’de turizm sektörü pamuk ipliğine bağlıdır. Ülkede gerçekleşen en küçük bir olumsuzluk turizm sektöründe olumsuz etki 
yaratmaktadır. Bununla beraber sektör emek yoğun bir sektör olduğundan ülke istihdamına katkı sağlar, ayrıca bir çok sektör ile 
entegre çalıştığından ülkedeki diğer sektörleri de harekete geçirir ve milli gelire katkı sağlar. Bunların yanında sayabileceğimiz 
bir çok olumlu yanı vardır ki en önemlilerinden biri ülkemiz ile ilgili dış dünyadaki algının yönetimine doğru stratejiler ve hizmetler 
sunulduğu taktirde çok olumlu katkı sağlayabilir.

Selçuk ekonomisinin en öncelikli sorunu nedir? (Çözüm önerisiyle birlikte)
Ekonominin tanımı kısaca  “Kıt kaynaklardan maksimum faydayı elde etmektir.” Selçuk’ta kaynak çok, ama bölge insanına sağladığı 
fayda azdır. Selçuk’un en büyük sorunu budur.
Bu bir tek kurumun çabası ile düzelebilecek durum değildir. Selçuk Belediyesi, Kamu sektörü,Özel sektör ve Sivil toplum örgütlerinin 
oluşturacağı çalıştaylar ile kısa,orta ve uzun vadeli net plan yapılarak icra sorumluları belirlenmeli ve harekete geçilmelidir. Sorunun 
çözümünü tek bir çözüm önerisi ile sunmak faydasızdır. Bir çok birleşkenin beraber hareket etmesi ve entegre halde çözüm 
oluşturulması gerekmektedir.  

Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin gelişimi ile ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? 
Üyesi olduğunuz Selçuk Ticaret Odası’nın çalışmaları hakkında görüşleriniz neler?
 Ülkede sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ile ülkedeki demokratikleşme aynı doğrultuda değerlendirilir. Bu açıdan bakıldığında 
genel olarak Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını sorunlu olarak görüyorum.
 Selçuk Ticaret Odası faaliyetlerini “yetmez ama evet” olarak görüyorum. Sadece üyelerinin değil ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına 
yönelik günlük çözüm önerileri yanında , daha aktif ve sonuç odaklı platformlarının oluşturulması ve toplantılar ile kalmayarak somut 
adımların atılmasını sağlayabilecek bir güç olduğunu bilerek, bunu daha iyi kullanması gerekliliğini savunuyorum.
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Yönetimin Sınırları
Yazar: Peter F. Drucker
Yayınevi: Optimist Yayınları 
Sayfa Sayısı: 328

       

Yöneticiler bugün, şirketlerinin 
geleceğini şekillendiriyor. Bir CEO, 
bir pazarlama müdürü, bir eğitim 
şefi; hepsi günlük yaşamın krizleriyle 
boğuşurken, bir yandan da geleceği 
inşa ediyorlar. Peter Drucker, 
Yönetimin Sınırları’nda, yöneticilerin 
günlük karar ve eylemlerinin, uzun 
vadeli ve geniş kapsamlı etkilerini 
anlamalarına yardımcı oluyor. Bu özenli 
seçkideki her bir makale, yazıldığı ilk 
günkü tazeliğini ve geçerliliğini koruyor. 
Çeşitli sektör ve bölgelerden örnekler 
veren Drucker, yönetici kararlarının 
hayati olduğu dört temel alanı 
inceliyor: • Ekonomi: Drucker dünya 
ekonomisi ve çok uluslu şirketlerin 
nasıl evrildiğini, küresel ticaretteki 
yeni trendleri ve girişimci işlerin nasıl 
ortaya çıktığını inceliyor. • İnsanlar: 
İşe alma, işgücünün üretkenliğini 
ölçme ve doğru işe doğru insanı 
atama gibi hayati konuları ele alıyor. 
• Yönetim: Yöneticiler sorunlardan 
nasıl kaçınabilir, enformasyondan en 
değerli içgörüleri nasıl çıkarabilir ve 
günümüz iş dünyasında örgütlü işgücü 
nasıl bir rol oynayabilir gibi konuları 
ele alıyor. • Kuruluş: Satınalma, 
inovasyon, otomasyon ve kurumsal 
sosyal sorumluluk gibi temel örgütsel 
meseleleri ele alıyor.

Satranç 
Yazar: Stefan Zweig
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa Sayısı: 71

New York’tan Buenos Aires’e giden 
bir yolcu gemisinde yolcular arasında 
bulunan bir milyoner, dünya satranç 
şampiyonu Mirko Czentovic’e, ücreti 
karşılığında, bir parti satranç oynamayı 
teklif eder. İkisinin oyununu izleyen 
Avusturyalı bir göçmen, Dr. B., oyun 
sırasında kendini tutamayıp onlara 
karışınca şampiyonla karşılaşması 
önerilir kendisine. Gestapo tarafından 
bir otel odasına kapatılan ve uzunca 
bir süreyi bu odada, tek başına ve 
oyalanacak hiçbir şeyi olmadan 
geçiren, yalnızca sorgulama için 
odadan çıkarılan Dr. B., bir gün 
rastlantıyla eline geçirdiği bir satranç 
kitabı sayesinde bu oyunun inceliklerini 
öğrenmiştir. Satranç tahtası ve taşları 
olmamasına rağmen, önce ekmekten 
yaptığı satranç taşlarıyla sonra da 
tümüyle zihninden oynayarak kuramsal 
bir satranç ustası olup çıkar. Ancak 
bu tutkusu yüzünden sinir krizine, 
beyin ateşine yakalanır. Tedavi olur, 
arkasından da serbest bırakılır. Yirmi 
yıldır eline satranç taşı almamış olsa da, 
Dr. B., gemide satranç şampiyonuyla 
oynadığı oyunu inanılmaz bir biçimde 
kazanır. Kendini olayın heyecanına 
kaptırarak maçın rövanşını oynamayı 
isteyince şaşırtıcı bir son bekler onu. 
Stefan Zweig’ın büyük bir ustalıkla 
kaleme aldığı kısa, ama yoğun 
romanı Satranç, gerilimli kurgusu, 
kahramanının ruhsal gelgitlerinin 
incelikle işlendiği dokusuyla bir solukta 
okunuyor.

Yüzyıllık Yalnızlık
Yazar: Gabriel Garcia Marquez
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa Sayısı: 464

“Yüzyıllık Yalnızlık’ı yazmaya 
başladığımda, çocukluğumda beni 
etkilemiş olan her şeyi edebiyat 
aracılığıyla aktarabileceğim bir yol 
bulmak istiyordum. Çok kasvetli, 
kocaman bir evde, toprak yiyen 
bir kızkardeş, geleceği sezen bir 
büyükanne ve mutlulukla çılgınlık 
arasında ayrım gözetmeyen, adları 
birörnek bir yığın akraba arasında 
geçen çocukluk günlerimi sanatsal 
bir dille ardımda bırakmaktı amacım. 
Yüzyıllık Yalnızlık’ı iki yıldan daha az bir 
sürede yazdım. Ama yazı makinemin 
başına oturmadan önce bu kitap 
hakkında düşünmek on beş, on altı 
yılımı aldı... Büyükannem, en acımasız 
şeyleri, kılını bile kıpırdatmadan, 
sanki yalnızca gördüğü şeylermiş 
gibi anlatırdı bana. Anlattığı öyküleri 
bu kadar değerli kılan şeyin, onun 
duygusuz tavrı ve imgelerindeki 
zenginlik olduğunu kavradım. Yüzyıllık 
Yalnızlık’ı büyükannemin işte bu 
yöntemini kullanarak yazdım... Bu 
romanı büyük bir dikkatle ve keyifle 
okuyan ve hiç şaşırmayan sıradan 
insanlar tanıdım. Şaşırmadılar, çünkü 
ben onlara hayatlarında yeni olan 
hiçbir şey anlatmamıştım. Kitaplarımda 
gerçekliğe dayanmayan tek satır 
bulamazsınız.”
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Konstantiniyye Oteli
Yazar: Zülfü Livaneli
Yayınevi: Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 480

2014 yılı Aralık ayının son günleri… Yedi 
yıldızlı Konstantiniyye Oteli’nin açılış 
günü ve erken bir yılbaşı kutlaması… 
İstanbul’un seçkin, kalburüstü simaları, 
Sultanahmet’teki eski Bizans sarayının 
kalıntıları üzerine yapılan otelde bir 
araya geliyor. Aralarında kimler yok 
ki? Politikacılar, belediye başkanları, 
Amerikan büyükelçisi, Fener Rum 
patriği, ünlü gazeteciler, gazete 
patronları, televizyon “yıldızlar”ı, eski 
ve yeni zenginler, büyük işadamları… 
İstanbul’un yüzlerce yıldır yeraltında 
yatan ölüleri de davete çağrılmadıkları 
halde arzı endam etmekte sakınca 
görmeyip bu cümbüşe dahil oluyorlar. 
Ve elbette, bir otelin olmazsa olmaz 
çalışanları, garsonları, komileri, 
güvenlik görevlileri… 
Velhasıl 
Konstantiniyye 
Oteli, aslında 
binlerce yıllık 
koskoca bir şehir 
olarak çıkıyor 
karşımıza. 
Değişen, 
dönüşen, 
ama 
barındırdığı 
şiddet 
nedense 
aynı kalan bir 
şehir…

1984
Yazar: George Orwell
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa Sayısı: 352

Parti’nin dünya görüşü, onu hiç 
anlayamayan insanlara çok daha kolay 
dayatılıyordu. (...) 
Her şeyi yutuyorlar ve hiçbir zarar 
görmüyorlardı çünkü tıpkı bir mısır 
tanesinin bir kuşun bedeninden 
sindirilmeden geçip gitmesi gibi, 
yuttuklarından geriye bir şey 
kalmıyordu.
George Orwell’in kült kitabı Bin Dokuz 
Yüz Seksen Dört, yazarın geleceğe 
ilişkin bir kâbus senaryosudur. 
Bireyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol 
altına alındığı, insanların makineleşmiş 
kitlelere dönüştürüldüğü totaliter bir 
dünya düzeni, romanda inanılmaz 
bir hayal gücüyle, en ince ayrıntısına 

kadar kurgulanmıştır.
Geçmişte ve günümüzde 

dünya sahnesinde 
tezgâhlanan oyunlar 

düşünüldüğünde, ütopik 
olduğu kadar gerçekçi 

bir romandır Bin 
Dokuz Yüz 

Seksen Dört. 
Güncelliğini 
hiçbir 
zaman 
yitirmeyen 
bir 

başyapıttır; 
yalnızca 

yarına değil, bugüne de ilişkin bir uyarı 
çığlığıdır.

Ruhi Mücerret
Yazar: Murat Menteş
Yayınevi: Aprıl Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 320

Dublörün Dilemması ve Korkma Ben 
Varım’ın yazarı Murat Menteş’ten doludizgin 
bir roman daha!
Sıkı tutunun!
İstiklal Harbi’nin son gazisi, 100 yaşındaki 
millî kahraman RUHİ MÜCERRET; bir 
dünya starına nasıl dönüşüyor? Zaten 
ecelin menzilindeyken, esrarengiz 
psikopat MASUM CİCİ’yi haklayabilecek 
mi? Mabet filozofu AVNİ VAV’dan daha 
neler öğrenecek? NAZLI HİLAL’e, 70 
yaş farka rağmen nasıl açılacak? Ve son 
nefesinde kelime-i şahadet getirebilecek 
mi? Bir gözü mavi, diğeri kahverengi avare 
CİVAN KAZANOVA; elden düşme ruhunu, 
şeytana neden satıyor? Depremde yitirdiği 
SERPİL SİLAHLIPERİ’yi unutmayıp da ne 
yapacak? Marifetli afet FUJER FUJİ’den 
kaçarken neye yakalanacak? Kan kanseri 
yeğeni OZAN’ı hangi parayla tedavi 
ettirecek? Alınyazısındaki boşlukları neyle 
dolduracak? İntiharın eşiğinde tetikte 
beklerken, kimvurduya mı gidecek?
Ziyadesiyle kahkaha ve bir nebze gözyaşı 
içeren bu serüvende trenler gemilere 
çarpıyor. İstiklal Savaşı, 85 yıl sonra devam 
ediyor.
Şakaklar matkapla deliniyor.
Uçaklar düşüyor.
Kaybedenler şampiyon oluyor.
Ölüler diriliyor.
Serseri kurşunlar uçuşuyor.
Ve reklamlar, müşterileri ele geçiriyor!

“100 yaşından küçükseniz, bu romanı 
mutlaka okuyun!” [EMRAH SERBES]










