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1997 - 2015

iyileştirdikçe iyileşiyoruz
Yeni Hastanemiz

18 yıldır sağlıkta kaliteli hizmet...

78 tek kişilik özel oda

4 yataklı kroner yoğun bakım

6 yataklı genel yoğun bakım

5 yeni doğan bakım küvözü

8 yataklı acil servis

9 yataklı gözlem odası

42 uzman doktor

7 pratisyen hekim
Tam donanımlı

2 Ambulans

1,5 Tesla MR
16 kesitli tomografi
Dijital röntgen Pacs sistemi 
Renkli doppler
Mamografi
Kemik ölçüm cihazı 



Ÿ ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ

Ÿ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM

Ÿ BEYİN, SİNİR ve OMURİLİK CERRAHİSİ

Ÿ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Ÿ DİYET ve BESLENME

Ÿ KULAK BURUN ve BOĞAZ HASTALIKLARI

Ÿ GÖĞÜS HASTALIKLARI

Ÿ BRONKOSKOPİ 

       (Akciğer hastalıklarında erken tanı yöntemi)

Ÿ GÖZ HASTALIKLARI

Ÿ GENEL CERRAHİ

Ÿ DERMATOLOJİ

Ÿ ESTETİK ve PLASTİK CERRAHİ

Ÿ PSİKİYATRİ

Ÿ ÜROLOJİ

Ÿ DAHİLİYE

Ÿ NÖROLOJİ

Ÿ KARDİYOLOJİ

Ÿ FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON

Ÿ SİGARA BIRAKMA ÜNİTESİ

Ÿ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

BRANŞLARIMIZ

e RANDEVU

Online uygulamalarımızla, hastanemizden 7/24 randevu alabilir 
ve tahlil sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Tuzla Mah. Sadi Pekin Cad. No:3 Fethiye  0(252) 612 64 00 www.esnafhastanesi.com



FETOB Adına İmtiyaz Sahibi:

Yavuz TORUNOĞULLARI

SORUMLU YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ

Erdinç SİDEKLİ

FETOB

Fethiye Otelciler Birliği 

Cumhuriyet Mah. Gaffar Okkan 

Cad. Sesa İş Merkezi No:8 K:2 D:13 

Fethiye - ANTALYA

Tel  : 0 (252) 612 37 95 

GSM  : 0 (530) 928 86 66 

Faks  : 0 (252) 612 30 96 

E-posta  : info@fethiyefetob.com 

Web : www.fethiyefetob.com

FETOB SEKTÖR

Dergisinde yazılan köşe 

yazılarından yazarları sorumludur.

FETOB SEKTÖR

3 Ayda Bir Yayınlanır.
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2015 turizm sezonunu bir şekilde 
mücadele ederek ve büyük tavizler 
vererek tamamlamaya çalışıyoruz. 
Ramazan Bayramı ile birlikte iç 
pazarda gerçekleşen canlanma bir 
nebze derman oldu.  
 
Eylül ayında iç pazarın çekilmesi ile 
birlikte özellikle İngiltere ve Avrupa 
pazarları tekrar önem kazanacaktır. 
İleri tarihli rezervasyonların 
yavaşladığını dikkate alırsak Ekim 
ayının sorunlu geçeceği aşikardır. 
Önümüzdeki kış döneminde sektörün 
finansal olarak zorlanacağı, birçok 
otelin kapanma noktasına geleceği 
ve sektörün daralacağı net olarak 
gözükmektedir. İlaveten son 
dönemde yaşanan olaylar ile birlikte 
iyice çıkmaza girmiştir. 
 
Ülke olarak zor ve sıkıntılı bir 
dönemden geçiyoruz. Uzun zamandır 
bulunduğumuz bölgede yaşanan 
savaş ve terör olayları son iki 
haftada kontrol edilmez bir boyuta 
ulaşmıştır. Bizim sivil vatandaş olarak 
anlayamayacağımız birtakım siyasi 
ve askeri gelişmeler oldu. Bunun 
sonucunda da ülke olarak bir anda 
sorunların merkezine yerleştik. Bu 
durum ülkemizi siyasi ve ekonomik 
olarak istikrarsız hale getireceği 
gibi “Güven” olgusunu da yok 
edecektir. Ülke imajı zaten sorunlu 
iken bu olaylardan dolayı daha da 
zarar görecektir. Bu gelişmelerin 
turizm sektörünü de etkilememesi 

mümkün değildir. Özellikle 2016 
planlamasında tur operatörlerinin 
revizyona gitmesine sebep olacaktır. 
Olumlu bir gelişmenin yakın zamanda 
gerçekleşmemesi durumunda bizi 
daha zor günler beklemektedir. 
 
Ülkemizin içine girdiği bu zor 
durumdan millet olarak dayanışma 
sağlayarak ve siyasilerin yanlış 
kararlar vermesine engel olarak 
çıkabiliriz. Savaş ve terörden 
hiç bir devlet ve millet menfaat 
sağlayamamıştır aksine büyük 
kayıplar vermiştir. Gerçekleşen terör 
eylemlerinde hayatını kaybeden 
asker, polis ve sivil vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet yakınlarına 
başsağlığı diliyorum. 

Umut ediyorum ve diliyorum ki bu 
savaş ve terör ortamı en kısa sürede 
son bulur.

Sevgi ve saygılarımla

UMUT EDİYORUM...

Yavuz TORUNOĞULLARI
FETOB Yönetim Kurulu Başkanı 
TÜROFED Başkan Yardımcısı

BAŞKAN’DAN...

FETOB SEKTÖR 4



REKLAM



REKLAM



REKLAM



Fethiye Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği (FETOB), 10. 
Olağan Genel Kurulu’nu büyük 
bir katılım ile Orka Sunlife Resort 
Hotel’de gerçekleştirdi. 
 
Protokol yakından takip etti 
Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Ayık’ın da takip ettiği FETOB 
10. Olağan Genel Kurulu’na Fethiye 
Kaymakamı Ekrem Çalık, Fethiye 
Belediye Başkan Yardımcısı Mete 
Atay, Muğla İl Kültür Turizm Müdür 
Yardımcısı Atilla Özgül, TÜROFED 
Genel Sekreteri Savaş Çolakoğlu, 
Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası 
Başkanı Akif Arıcan, Fethiye Esnaf 
Odası Başkanı Mehmet Soydemir, 
TÜRSAB Fethiye BYK Başkanı 
Süleyman Kaya, Çalış Tanıtma 
Derneği Başkanı Mete Ay, Hisar 
Derneği Başkanı Günay Özütok ve 
Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Hasan Doğan da katılım gösterdi. 
Genel Kurul, FETOB üyesi Ömer 
Hakgeçirmez’in keyifli ve güzel 
sunumuyla başladı. 

Çözüm odaklı çalışma 
Genel Kurul’un başlangıcında FETOB 
Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜROFED 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yavuz Torunoğulları FETOB üyelerine 
seslendi. Torunoğulları, göreve 
getirildiği son 3 yıl içerisinde FETOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 
turizm sektöründeki sorunları üst 
makamlara taşıyarak çözüm odaklı 
çalıştıklarını ve özellikle yörenin 
tanıtımına özel önem vererek değişik 
ülkelerdeki fuarlara katılıp Fethiye ve 
çevresinin tanıtıldığını söyledi. 
 
“Taleplerimiz olacak” 
Genel Kurul’da konuşan TÜROFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık 
da turizmi değerlendirerek önemli 
açıklamalarda bulundu. İlk olarak 
Rusya krizine değinen Osman Ayık, 
“Rusya’daki krizin Türkiye’ye olan 
etkisi önlem alınmazsa uzun vadede 
etkili olacaktır. Ancak hükümetin 
aldığı uçak destekleri ve kredilerin 
yanı sıra yükün hafifletilmesi yönünde 
taleplerimiz olacaktır” dedi.  
 

YAVUZ TORUNOĞULLARI 
GÜVEN TAZELEDİ

Fethiye Turistik 
Otelciler ve 
İşletmeciler 
Birliği (FETOB), 
10. Olağan 
Genel Kurulu’nu 
Orka Sunlife 
Resort Hotel’de 
gerçekleştirdi. 
Büyük bir katılımın 
olduğu Genel 
Kurul’da mevcut 
başkan Yavuz 
Torunoğulları 
güven tazeledi.  
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Muğla’nın önemi 
Türk turizminin sektörle birlikte 
önemli bir yere geldiğini hatırlatan 
Ayık, “Kitle turizminde İspanya 
ile başa baş mücadele ediyoruz. 
İspanya’nın ağırladığı turist sayısı 60- 
65 milyon, Türkiye’nin ise 40 milyon 
civarındadır. 20 milyonluk farkın 
değişik destinasyonlarla özellikle 
Muğla zinciriyle kapatılabilir” şeklinde 
konuştu.
 
Yeni destinasyonlar 
Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı 
Mete Atay ise bölgedeki turizm 

sezonunun kısalığına dikkat 
çekerek “Sezonun uzatılması için 
yeni destinasyonların yaratılması 
gerekiyor” dedi. 
 
Kalite ve nitelik 
Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık da 
Fethiye bölgesinde 50 bin yatağın 
bulunduğunu kalite ve niteliğin 
arttırılması gerektiğini hatırlattı. Çalık, 
“Fethiye’de yeni cazibe oluşturacak 
destinasyonlar mevcuttur. Kruvaziyer 
liman yapılmasıyla kültür turizmine 
daha çok turist çekebiliriz. Telmessos 
antik tiyatronun resterasyon 

çalışmaları yeniden başladı. Kaya 
mezarlığının bulunduğu bölgede bir 
açık hava müzesi yapılması planlaması 
var. Babadağ’a teleferik yapılmasıyla 
yılda 1 milyon kişinin bu bölgeye 
çıkacağını tahmin ediyoruz. Spor 
turizmi için spor salonu inşaatı bitmek 
üzere spor sahalarını arttırabiliriz. 400 
yataklı bir hastane daha planlanıyor. 
Bu hastane bitince mevcut hastaneyi 
sağlık turizmine dönüştürebiliriz. 
Turistin beklediği huzur ve güvendir. 
Bu konuda kamu kuruluşları her türlü 
tedbiri almaktadır” diye konuştu. 

Yavuz TORUNOĞULLARI
FETOB Yönetim Kurulu Başkanı 
TÜROFED Başkan Yardımcısı

Ekrem ÇALIK
Fethiye Kaymakamı 

Osman AYIK
TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı
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Tek liste ile… 
Protokolün ardından FETOB’un 3 yıllık faaliyet raporu 
okundu. Denetim Raporu ibrazının kabulünden sonra 
tek listeyle açık oylamaya gidildi. İsmail Kafaoğlu 
Başkanlığı’ndaki Divan Heyeti’nin onayıyla tek listeyle 
açık oylamaya gidildi. Sektördeki bütün sıkıntılara rağmen 
samimi bir ortamda geçen Genel Kurul sonucunda FETOB 
yeni yönetim kurulunu belirledi. 
 
Yeni Yönetim 
Yapılan açık oylamada mevcut Başkan Yavuz Torunoğulları 
güven tazeleyerek tekrar Başkan seçildi. Yönetim Kurulu 
Üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Bülent Uysal, Zihni Bilgiç, 
Hasan Gürsel, Nurkaya Gündoğdu, Mehmet Biçer, Mustafa 
Argın. Denetim Kurulu: Hikmet Selçuk, Necati Kulaç ve 
Uğur Zıllı. TÜROFED Delegeleri: Yavuz Torunoğuları, 
Bülent Uysal, Zihni Bilgiç, Hasan Gürsel, Nurkaya 
Gündoğdu, Mehmet Biçer, Mustafa Argın, Ufuk Çelik, Nejat 
Ece, Ramazan Gümüşan, Şükrü Çetin, Uğur Serindağ, 
Hikmet Selçuk, Nizamettin Yıldırım ve Engin Uysal. 
 
“Katma değer yaratmak istiyoruz” 
Seçimin ardından FETOB Başkanı ve TÜROFED Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Torunoğulları bir konuşma 
gerçekleştirdi: “Yaptığımız Genel Kurul ile yönetimdeki 
arkadaşlarımızla 3 yıl daha FETOB’un çatısı altında bölge 
turizmi için çalışmalar yapacağız. Yönetim kurulumuzda 
değişiklikler yaptık. Yönetim kurulumuzda bölgemizin 
hatırı sayılır ve büyük tesislerinin yöneticilerine görev 
verdik. Önümüzdeki günlerde sadece yönetim kurulu ile 
değil FETOB üyeleri ile bir araya gelerek yol haritamızı 
belirleyeceğiz. 3 yıllık süreçte önceliğimiz bölgemizin alt 
yapı eksiklerine dikkat çekerek bu eksikliklerin giderilmesi 
için girişimlerde bulunacağız. İkinci olarak da; bölgemiz 
tanınan bir turizm destinasyonu ancak iç pazarda ve yurt 
dışında tanıtım çalışmaları yaparak bölgemizin bilinirliliğini 
arttırmak istiyoruz. Bu konuda da girişimlerimiz olacak. 
Pazar çeşitliliği sağlayarak bölgemize ve ülkemize turizm 
adına katma değer yaratmak istiyoruz” dedi.
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YENİ YÖNETİM KURULUNU TANIYALIM

Fethiye Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (FETOB) Yönetim 
Kurulu, “Turizm Nedir?” sorusuna cevap verdiler. Yıllardır turizm ile iç 
içe bir hayat yaşayan FETOB Yönetimi sorulan soruya deneyimlerinden 
yola çıkarak cevap verdi. 

Genel Sekreter/Delta Otel

ZİHNİ BİLGİÇ
“Turizm = Adrenalin Deposu.”

YK Üyesi / Majesty Club Tuana Park 
NURKAYA GÜNDOĞDU
“İnsan ile insana hizmet”

Başkan / Orka Group

YAVUZ TORUNOĞULLARI
“Turizm kültürlerin buluşması ve barıştır.”

YK Üyesi / Liberty Hotels Lykia

MEHMET BİÇER
“Turizm yaşam biçimidir, 
renktir, iletişimdir.”



Başkan Yardımcısı / Alize Otel

BÜLENT UYSAL
“Turizm hayatı ve dünyayı keşfetmektir.”

Sayman / Yacht Classic Otel

MUSTAFA ARGIN
“Turizm bir ülkenin en değerli 
mücevheridir. Usta ellerde parlar ve ışıldar, 
cahil ellerde ise kararır.”

YK Üyesi / Hillside Beach Club

HASAN GÜRSEL
“Turizm, keşfetmeyi, yeni 
kültürlerle tanışmayı, görmeyi, iyi 
hissettirmeyi sağlayan, ekonomiyi 
canlandıran,  bulunduğu 
toplumda görgü ve kültüre 
pozitif katkısı olan, günümüzde 
çok önemli bir hale gelen bir 
sektördür.”



Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 
Genel Kurul ile yeni yönetimini 
belirleyen Fethiye Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği (FETOB), Fethiye 
protokolünün önemli isimlerini ziyaret 
etti.  
 
Seri ziyaretler 
FETOB Başkanı ve TÜROFED 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yavuz Torunoğulları başkanlığındaki 
FETOB heyeti, Fethiye Kaymakamı 
Ekrem Çalık, Fethiye Belediye Başkanı 
Behçet Saatçi, Fethiye Garnizon 
Komutanı Jandarma Binbaşı Faruk 
Akıncı ve Fethiye Emniyet Müdürü 
Hakan Aşık’ı makamında ziyaret etti.  
 
Fethiye ve turizmi konuştular 
FETOB Yönetimi gerçekleştirdikleri 
ziyaretlerde turizmin ve ilçenin 
sorunlarına da değindi. Fethiye’nin 
protokol üyeleri FETOB’un yeni 

yönetimine başarılar dilerken Fethiye 
ve Fethiye turizmi için çalışmalar 
yapmaya devam ettiklerini söylediler.  
İlk ziyaret Kaymakam Çalık’a 
FETOB heyeti ilk olarak Fethiye 
Kaymakamı Ekrem Çalık’ı ziyaret 
etti. Ziyarette, seçim sonuçları ve 
turizme yansımaları değerlendirildi. 
Kaymakam Çalık, turizm ve tarımın 
Fethiye için öneminden bahsederek, 
her şeye rağmen turizm sektörünün 
mücadele etmesi gerektiğini dile 
getirdi. Kaymakam Ekrem Çalık, 
Yavuz Torunoğulları liderliğindeki 
yeni FETOB yönetimine de başarılar 
diledi. 

Büyükşehir yasasını konuştular 
FETOB yönetiminin ikinci durağı 
Fethiye Belediye Başkanı Bahçet 
Saatçi oldu. Dostça bir ortamda 
geçen sohbette Büyükşehir Yasası’nın 
turizme etkileri tartışıldı. Başkan 

FETOB İLÇE PROTOKOLÜNÜ 
ZİYARET ETTİ

Fethiye’nin önemli 
çatı örgütü Fethiye 
Turistik Otelciler 
ve İşletmeciler 
Birliği (FETOB) 
Yönetim Kurulu, 
ilçe protokolüne 
ziyaretler 
gerçekleştirdi. 
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Saatçi, yeni yasanın kendilerine birçok engel çıkarmasına rağmen, halka hizmet 
uğruna sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Fethiye Belediyesi olarak 
çalışmalarına hızla devam edeceklerini belirten Başkan Saatçi, yeni FETOB 
yönetiminin çok başarılı olacağına inandığını belirterek FETOB Yönetim 
Kurulu’na başarılar diledi. 
 
Yeni yönetime başarı diledi 
FETOB Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Fethiye Garnizon Komutanı 
Jandarma Binbaşı Faruk Akıncı tarafından makamında ağırlandı. Turizm 
ve güvenlik konularının tartışıldığı ziyaretin sonunda Binbaşı Halil Özçelik 
FETOB’un yeni yönetimine başarılar diledi.
 
Polis 7/24 görevde 
FETOB’un son durağı ise Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu. Fethiye Emniyet 
Müdürü Hakan Aşık, FETOB Yönetimini makamında ağırladı. Emniyet Müdürü 
Aşık, polisin yaptığı denetimler ve asayiş olayları ile ilgili FETOB yönetimini 
bilgilendirdi. Yeni yönetime başarılar dileyen Aşık, polisin 7/24 göreve hazır 
olduğunu belirtti.

FETOB Başkanı ve 
TÜROFED Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Yavuz 
Torunoğulları 
başkanlığındaki 
FETOB heyeti 
gerçekleştirdikleri 
ziyaretlerde turizmin 
ve ilçenin sorunlarına 
değindi. 
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı Genel 
Kurul ile yönetimini yenileyen Fethiye 
Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği 
(FETOB), Liberty Hotels Lykia’da 
düzenlediği yemek ile yerel ve ulusal 
basın mensupları ile bir araya geldi.  
 
Basın ve turizm yemekte buluştu 
Yemekte basın mensupları ile bir 
araya gelen FETOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Yavuz Torunoğulları ve FETOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri, yaptıkları ve 
yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi.  
 
“Sıkıntı yaşanacağını biliyorduk” 
Yemekte bir konuşma gerçekleştiren 
FETOB Başkanı ve TÜROFED Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz 
Torunoğulları, turizmin sorunları 
üzerine önemli açıklamalarda bulundu. 
Rusya’daki kriz ve IŞİD sorunlarına 
değinen Yavuz Torunoğulları, 
“Rusya’da kış döneminde başlayan 
eksiler ve IŞİD’in Irak ve Suriye’deki 
eylemleri devam ediyor. Yurt dışında 
Türkiye’de IŞİD tehlikesi olduğu 
yönünde yayınların çıkması ve buna 
Türkiye’nin çevre ülkelerinde yaşanan 
sıkıntıların da eklenmesi ile sıkıntılı 
bir sezon geçirmekteyiz.  Bir sıkıntı 
yaşanacağını tabi ki biliyorduk fakat 
boyutunun bu şekilde olacağını 
öngörmüyorduk.  
 
İç pazarın önemi 
Bize bağlı destinasyonun diğer 
bölgelere  göre daha iyi olması 
Fethiye’yi diğer yerlere göre biraz daha 
üstün tutmakta. Fakat diğer bölgelerin 
işlerinin zayıf gitmesi ve bizim sahip 
olduğumuz pazara yönelmeleri uzun 
vadede; bizleri sıkıntıya sokacak 
gibi gözükmektedir. Bu durumu 
özellikle küçük işletmeler nezdinde 

kurtaracak tek hamlenin de; iç turizm 
olduğunun hepimiz farkındayız. Diğer 
bölgelerde eksileri kapatabilmek için 
iç pazara yöneleceklerdir. Bu durumu 
düşündüğümüzde ciddi bir rekabet 
yaşayacağımız açıkça ortadadır. 
 
Döviz kurları 
Bizi sektör olarak en çok sevindiren 
husus döviz kurlarının bu düzeyde 
kalmasıdır. Bu sektör açısından 
faydalıdır. Girdilerimiz ve maliyetlerimiz 
yükseldi bunu dengeleyecek olan da 
kurlardır. Döviz kurları bu düzeyde 
kalırsa bizi biraz olsun rahatlatacak gibi 
gözükmektedir. 2015 turizm sezonu 
bölgemiz için mücadele edilebilen ve 
birçok konuda feragat edilebilen bir 
yıl olacağını söyleyebilirim. Umarın 
toparlanır. Hükümetin bir an önce 
kurulması herkes gibi bizim için de 
çok önemli. Umarım hemen hükümet 
kurulur ve hayırlı bir sonuç çıkar” dedi.

Soruları da yanıtladılar 
Konuşmasını tamamlayan Yavuz 
Torunoğulları’ndan sonra FETOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri de 
değerlendirmelerde bulundu.  Başkan 
Torunoğulları ve FETOB Yönetim 
Kurulu Üyeleri daha sonra da basın 
mensuplarının turizm sezonu ve 
Fethiye bölgesi hakkındaki sorularını 
yanıtladı.  
 
Teşekkür ettiler 
Yemeğin sonunda FETOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Yavuz Torunoğulları 
ve FETOB Yönetim Kurulu Üyeleri 
yemeğe evsahipliği yapan aynı 
zamanda FETOB Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Mehmet Biçer ve Liberty Hotels 
Lykia ailesine teşekkür ettiler.

FETOB BASIN İLE BULUŞTU
Fethiye Turistik 
Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği 
(FETOB), Liberty 
Hotels Lykia’da 
düzenlediği yemek 
ile yerel ve ulusal 
basın mensupları 
ile bir araya geldi. 
Yemekte basın 
mensuplarına 
seslenen FETOB 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Türkiye 
Otelciler Birliği 
(TÜROFED) Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Yavuz 
Torunoğulları, 
turizmin sorunlarına 
dikkat çekti. 
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FETOB üyesi otel yöneticileri 2015 turizm sezonunu ve yaşadıkları 
olumsuzlukları dergimizle paylaştı. Avrupa ve Rusya pazarındaki 
gelişmeleri değerlendiren otelcilerimiz iç pazara dikkat çekti. 

Fethiyeli otelciler dergimiz için 2015 
turizm sezonunu değerlendirdi. 
Gecelemelerdeki düşüşe dikkat 
çeken otelciler, iç pazarın önemine 
değindi. İç pazara kurtarıcı gözüyle 
bakan otelcilerimiz Türkiye ve komşu 
ülkelerdeki olumsuz gelişmelerin 
krizi daha da tetiklediğini söyledi.

OTELLER
2015 SEZONUNU 
DEĞERLENDİRDİ
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Barkın BAĞCI    I   (Montaverde Otel) 
2015 sezonundaki dezavantajları avantaja çevirdiğimiz söyleyebiliriz. Hem iç pazarda hem 
de dış pazarda hatırı sayılır artışlar yakaladık. Sezonun kalan bölümü siyasi olaylar ışığında 
dalgalanmalar ile geçecektir.

Ramazan GÜMÜŞHAN   I  (Yeniçeri Otel)  
2015 yılına yenilenmiş yüzü ile giren Yenişehir City Otel, rezervasyon avantajı ile sezondan 
etkilenmemiş aksine güçlenmiştir. Geceleme sürelerimiz 2,5-3 geceye çıkmıştır. Bu yılın 
yükselen pazarları online vize nedeniyle Çin, Japonya, Kore olmakla beraber Avrupa’daki 
kayıplar ileriye yönelik endişe vericidir. Ayrıca son zamanlardaki olaylar gelişmekte olan Çin-
Japon-Kore pazarlarını sekteye uğratacaktır.

Ömer HAKGEÇİRMEZ   I   (Sun City Hotel) 
Avrupa basınında geçen yıldan itibaren başlayan bazı olayları, sınırımızda devam eden 
IŞİD - Kobani - Suriye üçgeni, Tunus’ta yaşananlar ve Türkiye’nin buraya entegre edilmesi, 
GBP - EURO parite kaybından dolayı İngilizler için İspanya’nın ucuzlaması, Yunanistan’daki 
ve Rusya’daki ekonomik kriz bizi tarihe geçirdi. Sun City olarak İngiliz pazarında kaybımız 
yok, Rusya pazarındaki kayıplarımızı iç pazar ile gidermeye çalışıyoruz. Kayda değer artış 
yakaladığımız pazarımız ise Polonya pazarı oldu.

Mustafa ARGIN   I  (Yach Butik-Klasik) 
Mayıs-Haziran aylarında Avrupa pazarındaki kaybı Asya Kıtası, Amerika ve Avustralya ile 
kapattık. 2014 Mayıs –Haziran dönemine göre tesisimizde sürpriz pazar yer değişimleri 
yaşadık. Başta İngiltere pazarı olmak üzere Avrupa’daki kaybımızı Asya Kıtası, Amerika ve 
Avustralyalı misafirlerimizle kapattık hatta geçen yıl aynı döneme göre doluluğumuzu yüzde 
3,8 artırdık. Ancak ortalama geceleme süremiz sürpriz bir şekilde 5 geceden 2 geceye düştü, 
yani yüzde 80 geceleme süresi daraldı. Son zamanlarda yaşanan olaylar gelişmekte olan 
Asya pazarını durduracağını ve Ağustos-Eylül döneminde yerli turistin kurtarıcımız olacağını 
düşündürmekteyim.

Özgür Sadık Türk   I  (Yel Holiday Resort)  
Saymakla bitiremeyeceğimiz (IŞID, Tunus, seçimler, Rusya krizi, Yunanistan, EURO-GBP parite) 
bir sürü olumsuzluklarla başlayan sezondan Yel Otel olarak negatif yönde etkilendik. İngiliz 
Pazarında yaşadığımız kayıpları iç pazar ile telafi etmeye çalışıyoruz. Sezonun kalan bölümleri 
daha da zor olacak. Son dakika satışları ile günü haftayı kurtaracak hedefleri kardan düşeceğiz. 
Bazen krizler iyidir, uyuyan bir grubun silkelenip kendisine gelmesine yardımcı olur.

Murat Sanda    I   (Alize Otel) 
Malum herkesin bildiği nedenlerden dolayı iç pazar hariç bütün pazarlarda düşüşle başladık. 
Doğal olarak tesis olarak bu negatif tablodan negatif etkilendik; Mayıs ayını yüzde 25, Haziran 
ayını hafif düşüşle kapattık. Tek tesellimiz tekrar misafirlerimizde hiç kayıp yaşamamamız oldu. 
Sezonun kalan kısmı dalgalı bir seyirde geçecek ve en büyük endişem tur operatörlerinin koltuk 
azaltması ve kontratları sıfır zam ile yapmaları. Bu sıkıntılar bireysel çabalarla aşılamayacak hale 
gelmiştir.
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
1949 yılında doğdum. 1974 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
bölümünden mezun oldum. 1980 
yılında İstanbul’u terk ederek 
Marmaris’e yerleştim ve burada 
hem mesleğimi icra ettim hem de 
Marmaris’in ilk apart otelini işletmeye 
açarak apart otelciliğin başlamasına 
katkıda bulundum. Bir süre sonra 
kitle turizminin başta betonlaşma 
olmak üzere sosyal, kültürel dokunun 
erozyona uğrayışını üzülerek tespit 
ettim. 
 
Uzun yıllar çeşitli çevre örgütlerinde 
yer aldım, yapılan çalışmalara 
katıldım. Kırsal çevrenin doğal 
ve kültürel dokusunu bozmadan 
tarım ve turizm yapılabileceğini 
kanıtlayacak bir model oluşturmak 

için Fethiye’nin Yanıklar Köyü’nde, 
Kargı Çayı’nın yanı başında Pastoral 
Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği’ni 
kurdum. Aynı zamanda Buğday 
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 
TaTuTa (tarım, turizm ve takas) 
projesinin de katılımcısıyım.  FETAV 
(Fethiye Turizm Tanıtım Kültür 
Çevre ve Eğitim Vakfı)’nın kurucusu 
aynı zamanda çevre koordinatörü 
olarak Fethiye civarında Vakıf’ın 
yaptığı birçok projeye öncülük ettim. 
Organik tarımın Fethiye köylerinde 
başlayıp yayılmasına katkılarım oldu. 
Halen FETDER (Fethiye Ekoturizmi 
Geliştirme Derneği) Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini yürütmekteyim.  
 
Pastoral Vadi’nin hikayesinden ve 
kuruluşundan bahsedebilir misiniz? 
Marmaris’ten sonra göç ettiğim 

Fethiye’nin Yanıklar Köyü sınırları içindeki Kocabük mevkiinde 
bulunan ekolojik yaşam çiftliği Pastoral Vadi, doğa ile iç içe farklı bir 
tatil arayanlara hitap ediyor. Fethiye Ekoturizmi Geliştirme Derneği 
Başkanı olan Ahmet Kizen, kurucusu olduğu Pastoral Vadi’yi anlattı.  

Ahmet KİZEN
Pastoral Vadi Kurucusu 

EKOLOJİK YAŞAM ÇİFTLİĞİ: 
PASTORAL VADİ
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Fethiye’nin Yanıklar Köyü’nde 
2000’li yılların başında Pastoral 
Vadi’de yaptığım evime taşındım; 
çiftliğimi oluşturmaya karar 
verdiğimde şu amaçları edinmiştim: 
Ekim’de - hasatta halen imecenin 
devam ettiği bir bölgede, birbirine 
gönülden bağlı komşularımızla 
yan yana yaşadığımız topraklarda 
ekolojik - organik tarım yapmak, 
doğal çevremizde var olan biyolojik 
çeşitliliği korumak, geleneksel yapı 
kültürümüzü günümüzün koşullarında 
da sürdürmek, atıklarımızı çevreye 
zarar vermeyecek şekilde doğaya 
geri kazandırmak, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmek, unutulmuş 
ya da unutulmaya yüz tutmuş 
değerlerimizi, geleneklerimizi, 
göreneklerimizi, el sanatlarımızı 
yaşatmak ve geliştirmek, “Pastoral 
Yaşam”ın kaybolan ve unutulan 
parçalarını yeniden hayata geçirmek 
ve bunları tatil fırsatı bulabilen 
herkese sunabilmek. Bulunduğumuz 
vadide “Pastoral Yaşam”ın izlerini 

geliştirmek için birçok dilde anlamı 
aynı olan pastoral kelimesini adımızda 
kullandım. 
 
Pastoral Vadinin özellikleri nedir ? 
İnsanlar neden buraya gelmeli? 
Konum olarak, denize 5 km, ana yola 
3 km, hava alanına yarım saat ve 
Fethiye’ye 15 km uzaklıktayız. Kargı 
Çayı kenarında 42 dönüm arazide 
konumlanan Pastoral Vadi’de taş, 
ahşap ve kerpiç evlerde konaklanıyor. 
Ekolojik yöntemlerle yetiştirdiğimiz 
meyve ve sebzelerin yanında, tavuk, 
ördek, koyun ve keçi de yetiştiriyoruz. 
Tarlamızı halen atımızla işliyoruz. 
Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği, 
ülkemizde agro-turizm (tarım turizmi) 
yapılan öncü ve örnek bir projedir. 
Köyümüzdeki yerel komşularımız 
ve dünyanın her yerinden gelen 
gönüllü misafirlerimiz çiftlik işlerini 
paylaşıyor ve diğer konuklarımızla 
aynı ortamlarda bulunuyor, birlikte 
yemek yiyor, sohbet ediyor. Pastoral 
Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği, doğayı, 

doğallığı ve huzuru paylaşmak 
isteyenlerin yeri.
Pastoral Vadi’yi tercih eden misafir 
profilinden bahseder misiniz? 
Bozulmamış bir kırsal doku içinde, 
doğallığı, samimiyeti, sadeliği ve 
sakinliği tercih eden terapi, kişisel 
gelişim, yoga ve meditasyon grupları 
ile çocukları ile böyle bir ortamı tercih 
eden aileler genel olarak misafir 
profilimizi oluşturuyor. 
 
Pastoral Vadi’yi ünlü isimler de 
tercih ediyor. Neden Pastoral Vadi’yi 
tercih ediyorlar?  
Birçok kesimden ünlü konuklar, gerek 
meraktan, gerekse katıldıkları terapi 
ve meditasyon  gruplarıyla çiftliğimizi 
ziyaret ettiler. Kendilerinden izin 
almadan isimlerinden bahsetmeyi 
uygun görmüyorum. 
 
Hayalinizde bir Fethiye Turizm 
Haritası var. 30 yıl geriye gitsek 
Fethiye Turizm Haritası’nı nasıl 
belirlerdiniz? 
Fethiye’nin başta çok zengin olan 
tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin 
envanteri yapılmalıydı. Bütün bu 
değerlere duyarlı bir turizm modeli; 
seçilen kentsel ve kırsal dokularda 
taşıma kapasiteleri de baştan 
saptanarak planlanmalıydı. Böylece, 
dünyada örneklerini gördüğümüz 
gibi,  Fethiye çevresi ile birlikte bir 
“marka turizm yerleşimi” olabilirdi. 
Umutsuz olmayalım,  tüm bunları 
yapmak hala mümkün. 
 
2015 sezonu Pastoral Vadi için nasıl 
geçiyor? 
İyi geçiyor. Önceden yaptığımız yurt 
içi ve yurt dışı grup bağlantılarıyla 
ve ekoloji konusunda her geçen gün 
bilinçlenen kentli ailelerin tercihiyle 
her yıl doluluğumuz artıyor. Yılın 12 
ayı sürdürülebilir bir turizm hizmeti 
veriyoruz.
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Graphx markası kaç yıldır sektörde 
neler yapar ve nasıl bir yapıdır? Biraz 
bahseder misiniz?
Graphx sektörde 15.yılına ulaştı. 
Bizler çizgi altı reklamcılık yapan bir 
stüdyo olarak başladığımız sürece, 
tam hizmet ajansı kimliğinde bütünsel 
pazarlama iletişimi hizmeti veren 
bir ajans olarak devam ediyoruz. 
26 arkadaşımız sürüden ayrı olma 
iddiasıyla üzerine kırmızı bir ‘çarpı’ 
attığımız binamızda iletişim ve 
söylem biçimleri tasarlıyoruz. 
Markalar yaratıyoruz, onların 
sektördeki karakterlerini tavır ve 
duruşlarını organize ediyoruz. Bizden 
önce oluşturulmuş markaları derliyor 
toparlıyoruz, varlık nedenlerini 
yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. 
Mananın büyük değer haline geldiği 
dünyada markalara manalar, hikayeler 
kurguluyor markaları o hikayelerin 
kahramanı haline getiriyoruz. Mevzu 
bu. 

Ajansınızın tanıtım kataloğunu 
inceledik. Sadece çalışanlarınız 
ve onların hobileri var, bunların 
üzerinden tüm ajansı anlatmışsınız. 
Neden böyle bir yol seçtiniz? İşler, 
başarılar, ağdalı “yaparız ederizler” 
yok.
Bizim işimiz sanat değil ama sanat 
gibi; dolarak, beslenerek, hatta her 
mecradan çöplenerek yapılan bir 
iş. İş dışı hayatınız renkli, yaratıcı, 
heyecanlı, gelişim çabasıyla dolu 
değilse işte bir varlık gösteremezsiniz. 
Yani ajanslarda insanı zeki yaratıcı 
yapan bir sprey yok. Herkes kendi 
özel yaşamında benzersiz, nitelikli, 
yaratıcı ve gelişmeye açık olmalı. Eve 
gidince dolmalı ve işte bu dolgunluğu 
kullanmalı. Graphx özel insanların 
bir araya geldiği özel bir yer, tek 
hayalimiz buydu ve bunun için çok 
uğraştık. Müşteri görsün istedik, 
işin maliyeti sadece yayın bedeli, 
kağıt, baskı, prodüksiyon değil. İşin 
maliyeti insan; renkli, zeki, bildiğiyle 

yetinmeyen yaratıcı insan… Orada 
yazıyor; bir sonraki işimiz kadar iyiyiz. 
Dolayısıyla iş göstermenin de alemi 
yok her markanın ilhamı, zamanı, 
bütçesi vs. aynı değil. Dolayısıyla 
bizi seçecek paydaşlarımız sabit 
değerlerimize baksın istedik. 

Müşterileriniz neden sizinle çalışıyor 
olabilir? 
Bunun için bir anket bile yaptık, 
neredeyse tümü “iyi insanlar 
olduğunuz için” dedi. Buna en fazla 
yetenekli ve çok dobra olduğumuzu 
ekleyebiliriz. Reklamcı reklam 
veren iletişiminde müşterinin 
“hoşuna giden” yaklaşımlardan uzak 
durduğumuz ve bu konuda açık bir 
iletişim sergilediğimiz için olabilir. 
Yani bu sorunun cevabı “yaratıcıyız, 
çılgınız” değil maalesef. İşin o 
taraflarını kendimiz için yapıyoruz. 
Zaten her işi kendimiz beğenelim, 
gurur duyalım ve adil hissedelim diye 
yapmaya çalışıyoruz.

Cihan İşbaşı, sektörde 15. yılını kutlayan Graphx’i anlattı. Markalar 
yaratıp onların sektördeki karakterlerini tavır ve duruşlarını organize 
ettiklerini söyleyen Graphx’in Yaratıcı Yönetmeni Cihan İşbaşı, 
“Bizden önce oluşturulmuş markaları derliyor toparlıyoruz, varlık 
nedenlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz” dedi. 

CİHAN İŞBAŞI: 
“Markaları, hikayelerin 
  kahramanı haline getiriyoruz”
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Turizmden bahsedelim. Bölgemizde her kesin ekmeğinin 
geldiği özden. Son durum ve sektör hakkındaki 
düşünceleriniz neler… 
Bu yılın malum gerilemesi ve durgunluğu herkes gibi 
bizleri de üzüyor. Manevi gerginliğimiz maddi sıkıntıları 
unutturacak kadar çok.  Ama umutsuz değilim, krizin, anti 
propagandanın, gerilimin olmadığı yerde herkes yöneticilik 
yapar. Şimdi iyi, parlak, yaratıcı, yürekli yöneticileri 
göreceğiz. Farklı, düşünce üreten STK yöneticilerini 
göreceğiz. Aksi durumda herkesin birinci, lider, başarılı 
olduğu garip bir sıralama vardı. Hayat böyle değil, 
turizmciler için de…

Graphx hayallerini gerçekleştirmiş bir ajans mı? 
Kurumsal saygınlık açısından evet. Katlanarak memnun 
eden bir tatminkarlığımız var. İnsan kaynağımız açısından, 
imrenilen bir kadroya sahibiz, ‘hepsi birbirine sahip 
çıkan’ iyi yürekli gençlerle çalışıyoruz. Ciro karlılık vs. 
kastediyorsanız o açıdan da memnunuz bu ülkede 
çalışarak bu kadar oluyor. Genişleme büyüme diyorsanız, 
digital ajansımız D-Reflex, Med PR İletişim ve Frankfurt’ta 
yeni bir Graphx var ve bunlar yeterince heyecan veren 
gelişmeler. Sonrasında hayallere ulaşmak bunların 
sürdürülebilir olması olur, bunun için elimizden geleni 
yapmaya devam ediyoruz.
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Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Antalya’da 
gerçekleştirdiği basın toplantısı ile 
TÜROFED’in 10. yılını değerlendirerek 
turizm sektörü ile ilgili ciddi uyarılarda 
bulundu. Osman Ayık, “2015 yılı 
kaybımız yaklaşık 5 milyar doları 
bulacak” dedi. 
 
TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Ayık, TÜROFED Başkan 
Yardımcıları Ahmet Tok, Sururi 
Çorabatır, Mehmet İşler, TÜROFED 
Genel Sekreteri Savaş Çolakoğlu, 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyeleri 
Murat Toktaş, Bülent Bülbüloğlu, 
Tayyar Zaimoğlu, Halil Özyurt, Burhan 
Sili, Gülçin Güner, Haluk Beceren, Gazi 
Murat Şen ve AKTOB Başkanı Yusuf 
Hacısüleyman katıldı. 
 
Osman Ayık’ın açıklamaları şöyle: 
 
TÜROFED 10 yaşında 
“Bilindiği gibi Türkiye Otelciler 
Federasyonu (TÜROFED),  otel 
işletmeciliği mesleği başta olmak 
üzere, turizm mevzuatı kapsamına 
giren ve girebilecek olan meslek 
mensuplarının ortak ihtiyaçlarını 
karşılamak; mesleki etkinliklerini 
kolaylaştırmak; mesleğin genel 
menfaatlerine uygun olarak 
gelişmelerini sağlamak; meslek 
mensuplarının birbirleri ve ve 
kamuoyu ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak; 
meslek ahlâk ve disiplinini korumak; 
turizmin, bütün fonksiyonları 
ile ülke yararına gelişmesini 

sağlamak amacı ile üyelerine etkili 
ve düzenli hizmet verebilmeleri 
için mesleki birlik ve beraberliğin 
kurulmasını sağlamak; derneklerin 
birbirleri ve merkezle işbirliğini ve 
koordinasyonunu gerçekleştirmek; 
üyelerin birbirleriyle, turizme ilişkin 
kamu ve özel sektör kuruluş ve 
örgütleri ile olan ilişkilerini koordine 
etmek; aralarında hızlı ve doğru 
bilgi alışverişini sağlamak amacıyla 
30.06.2005 tarihinde Akdeniz 
Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği 
(AKTOB), Alanya Turistik İşletmeciler 
Derneği (ALTİD), Anadolu Turizm 
İşletmecileri Derneği (ATİD), Bodrum 
Turistik Otelciler İşletmeciler ve 
Yatırımcılar Derneği (BODER), 
Çukurova Turistik Otelciler Birliği 
(ÇUKTOB), Ege Turistik İşletmeciler 
Derneği (ETİK), Güney Marmara 
Turistik Otelciler ve İşletmeciler 
Birliği Derneği (GÜMTOB), 
Kapadokya Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Derneği (KAPTİD) ile 
başlayan yolculuğumuz, sivil toplum 
kuruluşların önemini bilen ve Türkiye 
Otelciler Federasyonu’nu Türkiye’nin 
turizm sektörünün şemsiyesi yapma 
hedefiyle yönetimlerde görev 
alan arkadaşlarımızın çabası ve 
işletmecilerimizin katılımıyla  daha 
sonra Denizli Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği (DENTUROD), 
Fethiye Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği (FETOB), Güney 
Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler 
Birliği (GETOB), Kuşadası Otelciler 
ve İşletmeciler Birliği (KODER) 
Karadeniz Turistik İşletmeciler 

Türkiye Otelciler 
Federasyonu 
(TÜROFED) Yönetim 
Kurulu, Antalya’da 
gerçekleştirdiği 
basın toplantısında 
10. yılını kutlayıp 
Türk turizmi için de 
önemli uyarılarda 
bulundu.  Toplantıda 
açıklamalarda 
bulunan TÜROFED 
Başkanı Osman Ayık, 
“2015 yılı kaybımız 
yaklaşık 5 milyar 
doları bulacak” dedi. 

TÜROFED HEM KUTLADI 
HEM DE UYARDI
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Derneği (KATİD) ve Güneydoğu 
Anadolu Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Derneği (GATOD) ile 
Federasyonumuz genişlemiş ve 
bugün Türkiye’nin coğrafi dağılımı 
doğrultusunda Marmara, Ege, 
Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgesini de 
içine alan bir şemsiyeyi oluşturmanın 
haklı gururunu taşımaktadır. 
 
Bugün 14 bölgesel derneğimiz ve 
bunlara bağlı Kültür ve Turizm 
Bakanlığından belgeli 2.500 üyesiyle, 
Türkiye ibaresini hak edecek bir 
nitelikte otelcilerimizi bir araya 
getirmiş olmaktan mutluyuz.  
 
TÜROFED olarak asıl vizyonumuz, 
ülkemizde faaliyet gösteren Bakanlık 
ve belediye belgeli ayrımını ortadan 
kaldırarak tek bir belge altında, 
tüm konaklama ve yeme-içme 
tesislerini dünya turizm gelişmelerine 
uygun, çağdaş, yüksek kalitede bir 
şemsiyenin altına toplamaktır. Kolay 
bir hedef olmadığını biliyoruz, ancak 
göstereceğimiz çaba ve etkinliklerle 
hedefimize doğru yürüyeceğiz. 
Ayrıca bugüne kadar kamu kuruluşları 
tarafından yapılan belgelendirme 
işlerini üzerine alarak turizm alanında 
hem haksız rekabeti önlemek hem 
de bütünleşmeyi sağlamak açısından 
yeni bir anlayışı ortaya koymak 
istiyoruz.  
 
Kendi etik değerlerimizi de 
oluşturmak ve bu konuda etkin 
çalışmak için sivil toplum örgütlerinin 
yararına inanan tüm sektör 
bileşenlerini federasyonumuza 
davet ediyoruz. Bu vesile ile bugüne 
kadar sektörümüzün gelişmesine 
katkıda bulunanlara, TÜROFED’in 
kuruluşundan bu yana emeği 
geçenlere, sektörümüzde çalışan tüm 
emekçilere şükranlarımızı sunarız.
 
Türkiye ekonomisinin lokomotifi  
Türkiye otelcilik sektörü olarak 
yaklaşık 80 milyar ABD Doları yatırım 
sermayeli gücüyle yılda 35 milyar 
ABD Doları üzerinde turizm geliri 
sağlamakta, yaklaşık 40 milyon 
turistin konaklamasına olanak 

vermekte ve bu tesislerimizde emek 
yoğun sektör olarak 1.200.000 
kişiye iş olanağı yaratılmaktadır. 
Bu da istihdamın yaklaşık yüzde 
9’una tekabül etmektedir. Aileleri 
ile birlikte yaklaşık 6 milyon kişiye 
ekonomik katkıda bulunan turizm, 
54 yan sektörle iş ilişkisinde 
bulunmaktadır. Türkiye’nin cari 
açığının kapatılmasında önemli 
katkısı bulunmakta ve ihracatımızın 
% 20’sini turizm sektörü gelirleri 
oluşturmaktadır. Ayrıca ihracat kalemi 
olarak değerlendirildiği zaman yüzde 
95 yerli sermaye kullanılmaktadır.  
 
Turizmin en önemli aktörlerinden 
biri olarak Türkiye turizminin zorlu 
bir süreç geçirdiğini üzülerek 
belirtmek istiyoruz. Bu zorlu süreci 
iyi yönetemezsek daha olumsuz 
sonuçların ortaya çıkacağını 
görmekteyiz. Türkiye turizmi, kısa 
sürede mucizeler yaratarak dünya 
turizm otoritelerinin başarı örneği 
olarak gösterdiği bir grafik ortaya 
koymuştur. Türkiye, son 30 yılda 
400 bin turistten 42 milyon turist 
ağırlayan ve 400 milyon dolardan 36 
milyar dolar turizm geliri sağlayan 
dünyanın sayılı turizm ülkelerinden 
biri haline gelmiştir. Bu başarı özel 
sektör ve devletin el ele vermesi 
sayesinde elde edilmiştir.  

 

Türkiye turizm sektörü, her zaman 
kendi ayakları üzerinde durmayı 
başaran, krizleri iyi yöneten ve 
krizlerden büyüyerek çıkan bir sektör 
olmuştur. Ancak bu sefer durum 
çok daha farklıdır. Turizmcilerimiz 
sorunların çözümü konusunda 
artık tıkanmış durumdadır. Bilindiği 
gibi ana pazarımız Almanya’da; 
turizmcilerimizin gösterdiği öngörü 
sayesinde yaptığı atakla kısmen 
artış yakalanmakla birlikte Rusya 
pazarındaki durumun düzelmemesi 
nedeniyle ciddi bir sıkıntıya 
düşülmüştür. Yılın ilk yarısında 
sadece Antalya bölgesinde yüzde 
9’luk bir düşüş yaşanmaktadır. Ayrıca 
konaklamadaki ortalama kalış süresi 
9.5 günden 8 güne inmiş durumdadır. 
Dolayısı ile yılsonu etkisi daha büyük 
olacaktır. Tahminlerimize göre turizm 
gelirimizin çarpan katkısı da ele 
alındığı zaman yaklaşık 5 MİLYAR 
DOLAR kayıp söz konusu olacaktır. 
Bu kayıp sadece turizmcileri değil 
tüm ekonomiyi de etkileyecektir. 
Cari açığa ve istihdama büyük bir 
katkı sağlayan turizm sektörü 2016 
ve 2017 yılında da bu tehlike ile karşı 
karşıyadır.  
 
Yapılacak olan ise gayet net bir 
şekilde bellidir.
1- Turizmin devlet politikası haline 
getirilmesi 
2- Turizm Teşvik Kanunu’nun 
güncellenmesi 
3- Tüm turizm sektörü bileşenlerinin 
oluşturduğu çatı örgütünün 
oluşturulması 
4- Belgelendirmedeki farklılıkların 
ortadan kaldırılması 
5- Ortak bir stratejinin ve tanıtımın 
belinlenmesi  
6- 12 ay istihdam için prim desteğinin 
sağlanması 
7- Kamu-özel sektör işbirliğinin 
sürdürülmesi 
 
Eğer 2023 yılında 50 milyon 
turist 50 milyar dolar turizm geliri 
hedefliyorsak bir an önce harekete 
geçmemiz gerekmektedir.” 
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GÜNEY EGELİ 
TURİZMCİLER, TURİZMİN 

GELECEĞİNİ TARTIŞTI

Fethiye, Bodrum ve 
Marmaris, Güney Ege 
turizmi için bir araya 
geldi. “Bölgesel 
Markalaşma ve Yeni 
Kuşak Pazarlama 
Modeli” oluşturmak 
isteyen turizmciler 
Fethiye, Bodrum 
ve Marmaris’in 
olası işbirliği için 
görüş alışverişinde 
bulundu.

Güney Ege Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği’nin (GETOB) ev 
sahipliğinde Cettia Beach Hotel’de 
gerçekleştirilen toplantıya Marmaris 
Belediye Başkanı M. Ali Acar, Bodrum 
Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 
Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı 
Mete Atay, Bodrum Otelciler Derneği 
(BODER) Yönetim Kurulu Başkanı 
Halil Özyurt, Fethiye Turistik Otelciler 
ve İşletmeciler Birliği (FETOB) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜROFED 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yavuz Torunoğulları, Güney Ege 
Turistik Otelciler ve İşletmeciler 
Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Turizm 
eski Bakanı Bahattin Yücel, Fethiye 
Belediyesi Meclis Üyesi Nurkaya 
Gündoğdu, Bodrum Belediyesi Meclis 
Üyesi Niyazi Atare ve GETOB Müdürü 
Ö.Cahit Sarıbey katıldı.  

Toplantıda aşağıdaki başlıklar 
üzerinde duruldu. 
 
DURUM 
Türkiye’nin yer aldığı coğrafyanın,  
dış siyasal gelişmeler yüzünden son 
derece duyarlı olması, seçimlerin 
ardından ortaya çıkan terörün ülke 
gündeminde bir kez daha ilk sıraya 
yükselmesi, hedef pazar ülkelerde 
resmi makamların ard arda gitmeyin 
“UYARI”ları yayınlamaları, Rus 
pazarındaki olumsuz gelişmelere 
bağlı azalan turist girişleri ve doluluk 
oranlarındaki düşüşlere ilişkin, 
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. 
Durum değerlendirmesi kapsamında 
fuarlar, pazarlardaki durum, yerel 
sorunlar, yeni turizm, ulaşımdaki 
sorunlar, günlük turlar, taklit ürünler 
ve standartlar da masaya yatırıldı. 
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TANITIM 
Yurtiçi ve Yurtdışında; öncelikle 
bölgenin tanınmışlığını sürekli 
yükseltecek ve son tahlilde 
markalaşmayı güçlendirecek bir 
Halkla İlişkiler kampanyasının 
tasarlanması, 
 
1-Sosyal Medyanın etkin biçimde 
kullanımı, facebook, twitter ve 
instagram’dan Bölgesel Tanıtım 
ve duyuru amaçlı yararlanmak. 
Bölgedeki merkezleri anlatan blog’lar 
hazırlamak.

2-Bölgede projeyi anlatan outdoor 
reklamlar yapılması.

3- PR Ajansı aracılığıyla hedef 
pazarda-örneğin İstanbul, İzmir, 
Ankara’da- yerinde tanıtım etkinlikleri.

4-Call Center 444 numaralı Ödemeli 
hatlar üzerinden bilgi verecek bir 
örgütlenme 
 
FUARLAR 
Özellikle Yurtdışı Fuarlarda “Güney 
Ege” konseptinin yerleştirilmesine 
katkı sağlayacak biçimde ve birim 
maliyetleri azaltacak ortak standlar 
açılmasının mümkün olabileceği, 
 
DENETİM 
Standart Denetimi sonucunda , 
saptanacak eksiklerin giderilmesi, 

çalışanların eğitim kalitelerinin 
yükseltilerek verimin arttırılması 
amacıyla uluslararası akreditasyon 
almış bir kuruluşla işbirliğine 
başlanması. 
 
ARAŞTIRMA 
Konaklama, yeme-içme, yerel ürünler 
ve periyodik yerel etkinlikler için 
gerekli pazar araştırmaları yaptırmak, 
iç pazarda tanınmışlık oranlarının 
ortaya çıkmasının ardından pazarlama 
için hedef kitlenin saptanması. 
 
YÖNETİM VE KOORDİNASYON 
İşletmeler, Yerel Yönetim/ler ve 
Merkezi Yönetim ile STK’lar arasında 
koordinasyonu sağlayacak bir Kurul 
(İdare) oluşturulması, Kurul içinden 
bir Yürütme Komitesi seçilmesi. 
 
BÜTÇE 
Bölgedeki Ticaret Odaları,Birlikler 
ve STK’lar ile tesislerden projeye 
katılmak isteyenlerden, Bölgesel 
Kalkınma Ajansından ve Sponsorluk 
yapabilecek kuruluşlardan  
sağlanacak kaynakla yürütülecek bir 
bütçe hazırlanması. 
 
EĞİTİM 
Standart denetimlerinden sonra, 
gerekli eğitimlerin planlanması ve 
çalışanların belgelendirilmeleri. 
(Sertifikasyon) 

 
TALEP 
Hizmet üreten işletmelerden projeye 
ayrılacak kapasitelerinin, bireysel ya 
da toplu taleplere cevap verecek 
biçimde satılabilir hale getirilecekleri, 
gerçek zamanlı bir on-line 
rezervasyon sisteminin çalıştırılması. 
Bu sistem aracılığıyla uluslararası 
ağlara fiyat, müsaitlik ve diğer 
bilgilerin gerçek zamanlı sunumu. 
 
BİLGİLENDİRME 
Pazarda rakip tatil merkezlerindeki 
fiyat ve hizmet değişimlerine ilişkin 
işletmelere gerçek zamanlı bilgi 
aktarımı. 
 
ESNAF VE HALKIN KATILIMI 
Yerleşim merkezlerindeki esnafın 
ve bölge sakinlerinin projeye 
katılımlarının sağlanması amacıyla 
periyodik bilgilendirilmeleri. Eğitici 
toplantılar düzenlenmesi. Esnaf 
ve halkın kendilerini projenin 
ayrılmaz parçası olarak görmelerinin 
sağlanması.
 
ETKİNLİKLER 
Kültürel: Nitelikli film gösterileri, 
konserler, özel dinletiler, paneller 
ve tartışmalar. Spor& Doğa ve 
Sosyal Sorumluluk Projeleri: Doğa 
Yürüyüşleri, Yelken, Çevre Koruma, 
Kite board, Çevre Gönüllüleri 
aracılığıyla çevre temizliği 
kampanyaları düzenlemek, terk 
edilmiş evcil hayvanların kurtarılması 
ve sahiplenilmesine dönük 
kampanyalar düzenlemek. 
Alışveriş: Sezon dışında belirli 
ürünlerin yüksek indirimle satışını 
gerçekleştirecek, alışveriş günleri 
ya da haftası düzenlemek.Organik 
Ürünleri öne çıkarmak.Bu sisteme 
katılacak işyerlerinde satılan ürünlerin 
taklid olmadıklarını vurgulayan, 
güven verici sinyalizasyon malzemesi 
kullanmak. 
Yarışmalar: Yelken, Bisiklte, Doğa 
Yürüyüşleri, Briç, Tavla, Satranç 
Karşılaşmaları düzenlemek. 
 
SATIŞ: 
Projede yer alacak iç pazardaki 
operatörler ile yerel seyahat 
acentelerini bir  platformda tüketici 
ile buluşturacak, web üzerinden 
online ve gerçek zamanlı (real-time) 
website’ın hayata geçirilmesi. Bu site 
yardımıyla satış yapacak acentelere 
web servis sağlamak. 
 
Taşıma: Bodrum ve Dalaman Hava 
Limanlarına talep yoğunluğu bulunan 
merkezlerden yıl boyu uçacak bir 
havayolu şirketlerinin proje ortağı 
olarak seçilmesi ve “Bölgesel 
Taşıyıcı” (Regional Carrier) olmasının 
sağlanması.

Toplantının 2.sinin Fethiye’de 
yapılması kararlaştırılmıştır.
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“İş Güvenliği” 
başımıza gelebilecek 
üzücü olaylar veya 
maddi kayıplar 
sonrasında, 
keşke dememek 
için aklımızdan 
çıkarmamamız ve 
gereklerini yerine 
getirmemizin 
herkes açısından 
zorunlu olduğu bir iş 
felsefesidir.

İŞ GÜVENLİĞİ
Birçok sektörü bir araya getiren 
turizm sektörünün, kanunlar önündeki 
zorunluluklarını bilmek, güncel 
mevzuata hakim olmak ve belirlenen 
ağır cezalara maruz kalmamak için 
hangi konularda nasıl hizmet alması 
gerektiğini bilmek turizmci için 
olmazsa olmazlardandır. 
Bu hizmeti alırken kalite odaklı olmak 
uzun vadede işletmeyi ek ödeme ve 
cezalardan uzak tutacaktır.  

Bu konuda bizlere yön verecek en 
doğru kaynak ise 30/06/2012 Tarih 
ve 28339 Sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun 
uyarınca çıkarılan yönetmeliklerdir. 
Bu yazımızda ki asıl amacımızda 
işte tam burada size yardımcı olmak 
ve ana sorumluluklarınızı ve doğru 
bilinen yanlışları size hatırlatmaktır. 
Bunların başında iş sağlığı ile ilgili 
konular gelmektedir. Gelelim en çok 
merak edilen ve karıştırılan soruları 
yanıtlamaya; 

İşe giriş sağlık raporu nedir? 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önemli 
hususlardan biri işe girişlerde ve 
periyodik olarak alınması gereken 
sağlık raporları oluşturuyor. 
Maalesef hem işverenlerimiz hem 
de işçilerimiz bu hususun öneminin 
farkında değiller. İşe giriş için “rapor 
almak”, daha çok yasak savmak 
kabilinden, bürokratik bir ayrıntı 
olarak görülmekte. Rapor almayı, 
işçiler ikametgâh sureti vermek gibi, 
personel müdürleri evrak toplama 
işi gibi görüyor. Sonuçta her yıl 
ülkemizde iki binden fazlası ölümlü 
olmak üzere altmış bin iş kazası 

oluyor. İşçilerin ilk kez iş girişlerinde 
alınacak sağlık raporu yalnızca özlük 
dosyasına konulacak bir evrak değil. 
Bu rapor ayni zamanda çalışanın işe 
uygun olup olmadığını göstermesi 
açısından da önem arz ediyor.

İlk işe giriş raporları ise işçilerin 
başlayacakları işin niteliklerine uygun 
olup olmadıklarını tespit ederek, 
risk unsurunun ortaya konulmasını 
sağlıyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli 
sınıfta yer alan işlerde çalışacakların, 
yapacakları işe uygun olduklarını 
belirten sağlık raporu olmadan işe 
başlatılmaları ise yasak.  

İşe giriş sağlık raporu ve periyodik 
sağlık muayeneleri kimler tarafından 
yapılır?
Kanun alınması gereken sağlık 
raporların işyeri hekiminden alınması 
esasını getirdi.

Tekrarlayacak olursak artık işe giriş 
sağlık raporları ve periyodik sağlık 
muayeneleri İşyeri Hekimleri ya da 
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hekimleri 
tarafından verilmek zorunda. 

Ancak bu durumun bir istisnası 
var. Geçen yıl çıkartılan Torba Yasa 
ile getirilen hükme göre 10’dan az 
çalışanı bulunan ve Az Tehlikeli 
işyerleri için kamu hizmet sunucuları 
veya aile hekimlerinden de sağlık 
raporu alınabiliyor. Ayrıca özel sağlık 
hizmeti sunucuları tarafından işe giriş 
ve periyodik sağlık muayenelerinin 
yapılması mümkün değil. Bu yüzden 
özel hastaneden alınan işçi raporları 
geçerli değildir. 
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Ne zaman sağlık raporu alınır?
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu gereğince işverenler 
çalışanların işyerinde maruz 
kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini 
dikkate alarak sağlık gözetimine tabi 
tutulmalarını sağlamak zorunda. Bu 
kapsamda çalışanın; ilk işe girişinde, 
yaptığı işin değişmesinde, iş kazası, 
meslek hastalığı, sağlık nedeniyle 
tekrarlanan işten uzaklaşmalarından 
sonra işe dönüşlerinde, yapılan işin 
tehlike sınıfına göre periyodik olarak 
doktor raporu aldırmak zorunda. 

Alınan raporda nelere dikkat 
edilmeli?
Bu raporlar verilirken işçiye ‘EK–2 
Formu’ olarak isimlendirilen ‘İşe Giriş 
ve Periyodik Formu’ doldurtulur. 
İşçinin yapacağı işe göre laboratuar 
test ve tetkikleri istenir. Tetkikler, 
işyeri hekimi tarafından yapılan işin 
özelliğine göre ve varsa yapılan işin 
sağlık yönetmeliğine uygun olarak 
belirlenir.  Sonuçları EK–2 Formu 
Laboratuar Bulgular bölümüne 
işlenir ve tetkik evrakları arşivlenir. 
Bazı işyeri hekimleri ve OSGB’ler  ne 
yazık ki sağlık raporu adı altında 
sadece forma imza atarak, işçiyi 
muayene etmeden ve herhangi 
bir tetkik istemeden usulsüz rapor 
düzenleyerek hem işçiyi, hem 
işvereni, hem de kendilerini risk 
altına atmakta ve usulsüz rapor 
düzenlemektedir. Raporda işçinin 
yaptığı iş, gece çalışma durumu, 
yüksekte çalışma durumu ibareleri 
belirtilir. “Yapacakları işe uygun 
olmaları” ibaresine dikkat edilmelidir! 
Sağlık gözetiminden doğan maliyet 

ve bu gözetimden kaynaklı her türlü 
ek maliyet işverence karşılanmak 
zorunda, çalışana yansıtılamıyor. 

Onaylı defter nedir? 
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı 
tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler 
ile gerekli görülen diğer hususların 
yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir 
asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş 
her işyeri için tek olan defteri ifade 
eder. O halde onaylı defter de işyeri 
hekimi, iş güvenliği uzmanının o işyeri 
ile ilgili iş sağlığı güvenliği adına 
yapmış oldukları bulgular yer aldığı 
gibi hataları ortadan kaldırma adına 
bulguları düzeltici - önleyici tedbirleri 
içeren tavsiyelerde yer alacaktır. Seri 
numaralı olacaktır. Asıl ve kopya 
(otokopili) olması gerekecektir. Bu 
defter işverenin iş sağlığı ve güvenliği 
adına o işyeri için aynası olacaktır. 
 
Onay makamı kimdir? 
Resmi defter niteliğinde olduğu için 
onaylanması gerekiyor. Üç kurumda 
onaylatabilirsiniz. Onaylı defter 
işyerinin bağlı bulunduğu; Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlükleri, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü, Noterce 

her sayfası mühürlenmek suretiyle 
onaylanır. 
 
İş müfettişleri bu defteri denetimlerde 
isteyecektir: İş güvenliği uzmanı, 
İşyeri hekimi ile işveren tarafından 
birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. 
Onaylı defterin asıl sureti işveren, 
kopya suretleri ise iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekimi tarafından 
saklanır. Defterin imzalanması, düzenli 
tutulmasından ve saklanmasından 
işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş 
müfettişlerinin her istediğinde işveren 
onaylı defteri göstermek zorundadır. 
 
Sonuç olarak insan hayatı ile ilgili 
olan bu konu hakkında, değerli 
işveren ve yöneticilerimizin mevzuata 
hakim olması son derece önemlidir. 
Amacımızın sadece kanunlara 
uymuş olmak için değil gerçek 
anlamda emniyetli iş ortamı elde 
etmek olduğunu, iş güvenliğinin 
işletmelerimiz için ciddi bir katma 
değer sağladığını hatırlamalıyız. 
Unutmayalım ki önlem almak 
ve denetlemek, kazalardan ve 
sonuçlarında oluşacak her türlü 
zarardan daha kolay ve ekonomiktir.
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The Sun’un haberine göre İngiliz turistleri korkutan animasyon 
şovu, IŞİD’in Tunus’taki bir otelin plajında düzenlediği terör 
saldırısından altı hafta sonra gerçekleşti.  
 
Oteldeki müşterilerden Jason Phythian, The Sun’a yaptığı 
açıklamada animatörlerin ellerindeki sahte silahlarla geldiğini 
ve birçok turistin havuz başında güneşlendiğini söyledi. 
Phythian, “İçlerinden biri, üzerinde ‘benzin’ yazan bir kovayla 
bana koştu. Üzerime döktü ve bir çakmak çıkardı. Ne 
olduğunu anlamadığım için ayağa fırladım” dedi.

İngiltere’nin önemli gazetelerinden 
The Sun, Marmaris’teki beş yıldızlı bir 
otelde gerçekleştirilen animasyon 
şovunu manşetine taşıdı. “Otel 
personelinden İngilizlere iğrenç IŞİD 
saldırısı” başlığını kullanan The Sun, 
terörist gibi giyinen animatörlerin 
havuz başındaki şovunu eleştirdi. 
Otel yetkilileri ise haberin 
çarpıtılarak verildiğini açıkladı. 

FETHİYE, MARMARİS VE 
BODRUM’DAN OKUL AÇIKLAMASI
Marmaris’te FETOB; GETOB ve BODER Başkanları ile turizmin 
geleceği üzerine bir toplantı yapan ve işbirliği kararı alan Bodrum, 
Fethiye ve Marmaris Belediye Başkanları bir basın açıklaması yaparak 
ilk ortak açıklamalarını 2015-16 Eğitim Öğretim Yılı ile ilgili yaptı. 

TÜRK OTELİ İNGİLTERE’DE MANŞET

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet  
Kocadon, Fethiye Belediye Başkanı 
Behçet Saatci ve Marmaris Belediye 
Başkanı M. Ali Acar’ın imzasını 
taşıyan yazılı açıklama şöyle:  
 
“Türkiye’nin en gözde turizm 
merkezlerini sınırları içinde 
barındıran, çok güzel bir coğrafyada 
yaşıyoruz.  Bizler;  Bodrum, 
Fethiye ve Marmaris Belediye 
Başkanları bir araya gelerek  “Turizm 
değerlendirme toplantısı” yaptık. Bu 
toplantıda; 

1- Bölgemiz turizmini 
olumsuz etkileyen unsurların 
değerlendirmesini,

2- Bu sezonda turist sayısındaki 
düşüşlerin önlenebilmesi için gerekli 
tedbirleri,

3- Yapabileceğimiz ortak tanıtım 
çalışmalarını,

4- Bundan sonra düzenli  toplanarak, 
bölgemizdeki turizm potansiyelinin 
gelişmesi için iş ve güç birliği yapma 
kararı aldık. 
 
Bu birlikteliğin ilk etkinliği olarak da, 
hem Milli Eğitim Bakanlığımıza, hem 
Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ortak 
bir çağrıda bulunarak okulların açılış 
tarihinin  bir hafta ertelenmesini 
istiyoruz. 2015/16 Eğitim ve Öğretim 
yılı için okullar 14 Eylül 2015 günü 
açılacak.  Bir hafta sonra ise Kurban 
Bayramı haftası başlayacak. 

Bu durumun çocuklarımızın 
motivasyonu ve konsantrasyonunu 
olumsuz etkileyeceğini, hem de daha 
öğretim yılı başlamadan tatile girerek 

eğitimin sekteye uğrayacağını 
düşünüyoruz. Bu tür bir kararın 
aynı zamanda iç turizmimiz ve 
ekonomimizi çok olumlu etkileyeceği, 
olumsuz geçen ve büyük kayıplar 
yaşayan turizm  işletmelerinin  
kısmen yaralarının sarılacağını, aileler 
için de önceden tatillerini planlama 
fırsatı vereceğini düşünerek okulların 
açılış tarihinin Kurban Bayramından 
sonraya bırakılmasını talep ediyoruz. 

Bunun bir an önce açıklanmasının, 
gerek okula hazırlık, gerekse tatil 
planlaması  bakımından sayısız 
yararları olacaktır. Bu talebimizin 
olumlu  değerlendirilmesini 
saygılarımızla arz ederiz.”
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. A. Haluk Dursun’un 
Başkanlığında Yatırım ve İşletmeler 
Genel Müdürü Dr. Adnan Aslan, Genel 
Müdür Yardımcısı Fevzi Pamukçuoğlu, 
Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal’ın 
da aralarında bulunduğu heyet 
turizmcilerle Antalya’da bir araya 
geldi.  
 
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 
TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve FETOB Başkanı 
Yavuz Torunoğulları, TÜROFED 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
sektör temsilcilerinin de katılım 
gösterdiği toplantıda 2015 sezonu 
değerlendirildi.  

Turizm Değerlendirme Toplantısı’nda 
Rusya ve Yunanistan’daki ekonomik 
kriz ve IŞİD birlikte özellikle 
Avrupa’da yaygınlaşan islamafobi 
konuları üzerinde duruldu. Tanıtma 
Genel Müdürü İrfan Önal Ağustos 
2014-Haziran 2015 tarihleri arasındaki 
ilk 4 aylık zaman diliminde  ülkelere 
göre Türkiye’ye gelen turist 
sayısındaki % dağılımını aktardıktan 
sonra Ekim 2015- Ocak 2016 tarihleri 
arasında Belçika ve çevresinde 
Europalia Kültür ve Sanat Festivali 
çerçevesinde Türkiye ile ilgili 152 
etkinlik gerçekleştirileceğini belirtti. 
 
Yatırım İşletmeler Genel Müdürü 
Dr. Adnan Arslan ve Genel Müdür 
Yardımcısı Fevzi Pamukçuoğlu 
ise konuşmalarında; ‘’2 Nisan 2015 

tarihinde İstanbul’da TÜRSAB ile 
gerçekleştirdikleri toplantıda Nisan 
ayı içerisinde 411 uçuş için 12 seyahat 
acentasının, Mayıs ayındaysa 2000 
uçuş için 13 seyehat acentasının 
başvuruda bulunduğunu, Antalya’ya 
gelen turist sayısında iklim,  dış 
etkenler ve arz fazlası nedeniyle 
geçen yıla göre 2015 yılı Mayıs ayında 
%2,46 oranında ve Ocak – Mayıs 
ayları arasında %1,2 oranında azalma 
gerçekleştiği fakat bu yıl turizmin 
balkan ülkelerinde de yaklaşık aynı 
rakamlarda seyrettiğini, tüm bunlarla 
birlikte Mavi Bayrak konusunda 
İspanya’nın arkasından dünyada 2. 
ülke olduğumuzu ve yeşil yıldızlı tesis 
sayısının ülkemizde her geçen gün 
arttığını vurguladılar.    

TURİZMİN GİDİŞATI 
DEĞERLENDİRİLDİ

Müsteşar Prof. Dr. A. Haluk Dursun’un başkanlığındaki Kültür ve 
Turizm Bakanlığı heyeti Antalya'da turizmcilerle bir araya geldi. 
Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakanlık yetkilileri ve 
turizmciler karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Toplantıya FETOB 
Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Yavuz 
Torunoğulları da yer aldı. 
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