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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
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Her alanda büyük bir baskı altında 
olan Türkiye’de açık ve net olarak 
bir kriz mevcut. Bu durumun turizm 
sektörüne yansıması da aynı boyutta 
olup sektörde ciddi manada bir kriz 
söz konusudur. 
 
İçinde bulunduğumuz bölge, coğrafi 
konum, global siyasi hareketler, 
ekonomik hareketler ve son dönemde 
iyice belirginleşen mezhepsel 
hareketler maalesef bizleri bu noktaya 
getirmiştir. Sektörümüz özellikle 
güvenlik esaslı sorunlardan en hızlı 
etkilenen sektördür. Bugün karşı 
karşıya olduğumuz durum net olarak 
bir güvenlik sorunudur. 
 
Yurt içinde ve yurt dışında 
yaşanan terör, mülteci akını ve 
yanı başımızdaki savaş, ülkemize 
gelmek isteyen misafirleri olumsuz 
etkilemektedir. Ülkemiz ile ilgili 
ciddi manada imaj sorunu vardır. 
Bütün bunlar üst üste gelince 
rezervasyonlarda bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 40 civarında 
geride olduğumuz netlik kazanmıştır.  
 
Bir diğer husus ise bu belirsizlik 
ortamının bundan sonra ne şekilde 
yansıyacağıdır. Bizler sektör ve sektör 
temsilcileri olarak bütün bu durumu 
önceden görmüş ve her platformda 
ifade etmiş bulunmaktayız. Kültür ve 
Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal’ın 
gayretleri ile bir nebze tedbirler 
alınmış ve görüşmeler yapılmış 
fakat istenen neticeler tam olarak 
alınamamıştır. 
 
Turizm sektörünün ülke ekonomisi 
için olan önemini toplumun ve kamu 
idarecilerinin tam olarak anlaması için 
biraz daha zaman var. Krizin Nisan ve 

Mayıs ayında istihdama ve esnafa olan 
etkisi daha belirgin hale gelecektir. 
Sokak ve esnaf daha yüksek sesle 
konuşacaktır. Sorunların çözümü 
ile ilgili olarak bizlerde önerilerimizi 
yazılı ve sözlü olarak ifade ettik. 
Hükümetimiz, sektörden gelen bu 
önerilerin bir kısmını dikkate aldı fakat 
sektörün tamamını kapsayacak bir 
paketi hazırlayamamıştır. Söz konu 
telafi paketi sektörün gerçek manada 
sadece yüzde 10’luk kısmına hitap 
etmektedir. 
 
Açıklanan paketi madde madde 
yorumlayarak ve neden tam anlamıyla 
faydalı olamayacağını açıkladık. 
Yapısal bir hazırlığın devam ettiği 
ifadesi bizi biraz umutlandırmış olup 
en kısa sürede bunun açıklanması 
beklentisi içindeyiz. 
 
Biz başta sayın bakanımızın ve 
hükümetimizin konuya sahip 
çıkmalarını ve bu zor dönemi birlikte 
aşacağımız hissini vermelerini 
takdirle karşılıyoruz. Bizler sektör 
temsilcileri ve bu işin gerçek sahipleri 
olarak bundan sonra da daha fazla 
gayret gösterip hem yurt dışında 
tur operatörlerine, yurt içinde ise 
kamudaki bürokratlara ve siyasileri 
bu işlerin içinde daha fazla tutmaya 
gayret edeceğiz.  
 
Her türlü tedbir ve gayret tabii 
ki faydalı olacak ve sektörün 
ayakta kalmasına etki edecektir. 
Sektörümüzün ve ülkemizin asıl 
beklentisi ise siyasilerden barışçıl bir 
dil kullanmaları ve diyaloga açık bir 
tutum sergilemeleridir. 
 
Sevgi ve saygılarımla

Yavuz TORUNOğULLARI
FETOB Yönetim Kurulu Başkanı 
TÜROFED Başkan Yardımcısı

REKLAM

BAŞKAN’DAN...

ciddi bir kriz
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Değerlendirme toplantısı FETOB 
tarafından bir rapor haline getirildi. 
Değerlendirme Toplantısı’nın 
raporunda konular ve çözüm önerileri 
kaleme alındı.  
 
İşte FETOB’un Değerlendirme 
Toplantısı’nda konuşulan konular ve 
çözüm önerileri:  
 
Konu: 2016 yılı turizm sezonu 
değerlendirmesi yapıldı. Ortak kanı 
tüm olumsuzlukların üst üste geldiği, 
Sultanahmet Meydanı’nda yapılan 
saldırının Hollanda fuarının açılışına 
denk gelmesi, hedef alınan kitlenin 
2016 yılının kurtarıcısı olarak görülen 
Almanlar olmasının 2016 yılı ile 
ilgili tüm umutları söndürdüğü dile 
getirildi. Bu olumsuz gelişmelerle 
birlikte artan işletme maliyetlerinin 

nasıl karşılanacağının büyük bir sorun 
olduğu, asgari ücrette yapılan artışın 
sektörde büyük maliyet artışlarına 
neden olduğu, bu artışın sadece 
asgari ücretle çalıştırılan personelle 
sınırlı olmadığı, tüm personelde aynı 
oranda bir artış beklentisi yarattığı, 
bunun karşılanmasının mümkün 
olmadığı belirtildi. 
 
Çözüm Önerisi: Asgari ücretin 
ödenmesinin yasal bir zorunluluk 
olduğu için bu konuda bir şey 
yapılamayacağı, diğer personelin 
ücret artışı konusunda acele 
edilmemesi, Nisan ayı başlarına kadar 
beklenilerek sezonun durumuna 
göre karar verilmesinin daha sağlıklı 
olacağı belirtildi.

Konu: Tur operatörlerinin 
misafirlerden gelen şikayet ve 
tazminat taleplerini araştırmadan 
otele fatura ettiklerini, otel 
işletmecilerinin bu konuda muhatap 
bulamadıkları, yazdıkları açıklamalara 
yanıt verilmediği belirtildi. Otellerden 
kesilen tazminatların her geçen 
yıl daha da arttığı ve çok yüksek 
düzeylere çıktığı belirtildi. 
 
Çözüm Önerisi: Tur operatörleri ile 
bu konuda bir toplantı düzenlenerek 
otellerin sorunlarının iletilmesi, 
karşılıklı işbirliği içinde sorunu çözme 
yollarının aranması. 
 
Sigorta şirketleri ile görüşülerek 
bu tip tazminat taleplerinin sigorta 
kapsamına aldırılmasının sağlanması. 
 
Yurt dışında (özellikle İngiltere) 
bir hukukçu ile bağlantı kurularak 
hakların hukuki olarak takip edilmesi. 
 
Konu: İlçemizde bulunan özel 
hastanelerin yabancı misafirlerin 
tedavilerinde astronomik faturalar 
çıkardıkları, bazen vermedikleri 

hizmetleri bile faturalandırdıkları, 
bunun daha sonra otellerden istenen 
tazminat miktarlarını arttırdığı 
belirtildi. 
 
Çözüm önerisi: İlçemizde bulunan 
özel hastanelerle konunun 
görüşülerek çözüm aranması. 
 
İlçemizde bulunan Devlet Hastanesi 
ile görüşülerek, hastane bünyesinde 
bulunan Turizm Bölümünün 
aktifleştirilerek özel hastanelere bir 
alternatif oluşturulmasının sağlanması. 
 
SONUÇ: 
Yukarıda konuşulan konular ve/veya 
daha sonra gündeme getirilecek 
sorunların çözümü için oteller arası 
bilgi alışverişi ve dayanışmanın, 
birlikte hareket etmenin çok önemli 
olduğu vurgulandı. Oteller arasında 
dayanışma ve iletişim kanallarının 
sürekli açık tutulması, var olan ya da 
daha sonra ortaya çıkacak sorunların 
ivedilikle görüşülmesi, otellerin 
bilgilendirilmeleri ve sorunlarla ilgili 
çözüm önerileri belirlemek amacıyla 
bir komite kurulması kararlaştırıldı.  

Kurulan komitede şu isimler yer aldı: 
Ufuk Çelik (Belcekız Otel) 
Uğur Serinağ (Liberty Hotel Hisarönü) 
Tolga Doğan (Jiva Beach Resort) 
Cihan Yüreğil (Hotel Unique) 
Efe Pars (Liberty Hotels Lykia Resort) 
Murat Sanda (Alize Otel)

FETOB sorunları 
değerlendirdi

Fethiye Otelciler Birliği 
(FETOB) 25 Ocak 
2016 tarihinde bir 
değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirdi. FETOB 
Başkanı ve TÜROFED 
Başkan Yardımcısı 
Yavuz Torunoğulları 
başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıya 
FETOB Yönetim Kurulu ve 
FETOB üyeleri katıldı. 
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Skal International İstanbul Kulübü 
tarafından Türk turizminde kaliteye yapılan 
katkıyı ödüllendiren Skalite Ödülleri, Haliç 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törenle 
sahiplerini buldu. MNG Airlines’ın platin; 
TAV Havalimanları, Çelebi Havacılık Holding 
A.Ş, SealedAir ve Redrock Minerals’in altın 
sponsorluğunda düzenlenen ve Murat Ali 
Aydın’ın sanat yönetmenliğini üstlendiği 
gecede 21 kategoride 2015 yılının en iyileri 
ödüllendirildi. 
 
Skalite Ödülleri 
Yerli Zincir: Maxx Royal Hotels 
Yabancı Zincir: Raffles Istanbul Zorlu Center 
Butik / Küçük Otel: 10 Karaköy, A Morgans 
Original 
Resort: Maxx Royal Belek Resort 
Incoming Seyahat Acentası: Universal 
Turizm 
Outgoing Seyahat Acentası: Fest Travel 
Mice Acente: Setur Mice / Setur Servis 
Turistik A.Ş. 
İç Turizm Seyahet Acente: Etstur 
Online Seyahat Rezervasyon / Hizmetleri: 
Bookinturkey (Setur) 
Havayolu: Emirates Havayolu 
Rent A Car: Otokoç Otomotiv San. Tic. Ltd. 
Şti / Avis 
Turistik Otobüs Kiralama: Aker Otobüs 
İşletmesi 
Marina: D- Marin Didim Marina 
Havalanı Yer Hizmetleri: Çelebi Hava Servisi 
A.Ş. 
Restoran: Topaz Restaurant 
Etkinlik Mekanı: Reji Events Center Istanbul 
ByKalyon 
Çevrenin Korunmasına Katkı: NG 
AfyonWellness & Convention 
Kültürel Değerlerin Yaşatılmasına Katkı: BTA 
Havalimanları Hizmetleri A.Ş 

Turizm Eğitimine Katkı: Vatel International 
Business School – Hotel & Tourism 
Yılın Rehberi: Nükhet Everi 
Turizm Yayını: Best Of Istanbul Doğan 
Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama 
Dernekleri Federasyon Ödülü: Kapadokya 
Ultra Trail Maratonu (Cut) 
 
Özel Ödüller 
Skalite Özel Ödülü: Barış İçin Müzik 
Skalite Özel Ödülü: Liluz Otel 
Skalite Özel Ödülü: Prof. Dr. Aziz Sancar 
Skalite Özel Ödülü: Setur Servis Turistik.A.Ş 
Sealedair Sürdürebilirlik ve Turizm Özel 
Ödülü: Wow Hotels Kremlin Palace 
 
Bölge Ödülleri 
Ankara Kulübü: Çengelhan Rahmi M. Koç 
Müzesi 
İzmir Kulübü: Tadında Anadolu Restaurant 
Antalya Kulübü: Antalya Devlet Tiyatrosu 
Genel Müdürü Selim Gürata 
Bodrum Kulübü: Ahşap Yat Yapım Ustası 
Erol Ağan 
Marmaris Kulübü: Bono Good Times 
Kuşadası Kulübü: Kadıkalesi / Anaia Kazı 
Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz 
Fethiye Kulübü: Fethiye Otelciler Birliği 
(FETOB) 
Kapadokya Kulübü: Velotürk projesi 
Çukurova Kulübü: Sheraton Adana Hotel 
Eskişehir Kulübü: Eskişehir Genç Sanayi ve 
İşadamları Derneği 
Konya Kulübü: Ney Otel 
Karadeniz Kulübü: Karadeniz Turistik 
İşletmeciler Derneği (KATİD) 
Troia Kulübü: Grafik ve Fotoğraf Sanatçısı 
Mine Konakçı 
Troia Kulübü: 18 Mart Üniversitesi Polifonik 
Koro Şefi Mete Gökçe

FETOB’a Skalite ödülü
Skal İstanbul 
Kulübü 
tarafından 
verilen Skalite 
ödülleri, 
Haliç Kongre 
Merkezi’nde 
gerçekleşen 
törenle 
sahiplerini 
buldu. Gecede 
21 kategoride 
2015 yılının 
en iyileri 
ödüllendirildi. 
Gecede 
Fethiye 
Otelciler Birliği 
de (FETOB) 
ödül aldı. 
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Orca Hotels Yönetim Kurulu Üyesi 
Ercan Torunoğulları, Hollanda-Utrecht 
turizm fuarını değerlendirdi. Fuarı 
baştan sona takip eden Torunoğulları, 
yaptıkları çalışmalar hakkında önemli 
açıklamalarda bulundu.  
 
Karnaval havası 
Ercan Torunoğulları’nın açıklamaları 
şöyle: “Dünyanın en önemli turizm 
fuarlarından biri olarak kabul edilen 
ve Hollanda’nın Utrecht kentinde 
bu yıl 46’ncısı düzenlenen 2016 
Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı’na 
2001 yılından bu yana katılmaktayım. 
Bu yıl fuar maalesef Sultanahmet’teki 
saldırının gölgesinde başladı. Rusya 
pazarına ilişkin yaşanılan olumsuz 
gelişmeler 2016 yaz sezonu için 
bizleri kaygılandırmakta iken, Avrupa 
ülkelerinin de yoğun ilgi gösterdiği 
önemli bir fuarın açılışı öncesi böyle 
üzücü bir olay yaşanması, ister 
istemez fuarda karamsar bir hava 
esmesine neden oldu. Bütün dünya 
turizmcileri Hollanda’nın en büyük 
fuar alanı olan Utrecht’de buluştu. 
Her bir ülkenin yöresel giyimlerinden 
damak tatlarına, özgün müziklerinden 
folk danslarına kendi kültürel 
motiflerini standlarına yansıtmaları 

adeta bir karnaval havası yaratmıştı. 
 
Fethiye’ye ilgi gösterdiler
Türkiye standımız yine aynı 
şekilde bize ait değerlerin; Ebru 
sanatımızdan Maraş dondurmamıza,  
Türk Kahvemizden müziğimize 
Hollandalılara ve tüm dünyaya 
tanıtıldığı bir alana dönüşmüştü. 
Fuarda Fethiyemizin de yer aldığı 
Muğla standı vardı ve standın 
arka kısmında büyük bir Ölüdeniz 
resmi bulunuyordu. Resim oldukça 
gösterişliydi ve yoğun ilgi gördü. 
İnsanlar neresi olduğunu merak 
edip bilgi edinmek istiyorlardı. Ben 
yıllardır katıldığım bu fuarlardan 
edindiğim izlenim; Hollandalılar, 
Fethiyemiz hakkında diğer popüler 
destinasyonlarımız; Antalya, Marmaris 
ve Kuşadası’na kıyasla daha az bilgi 
sahibiydiler. Bu nedenle Fethiye 
bölgesinin tanıtımında daha fazla 
çaba göstermemiz gerektiğini 
düşünüyorum.
 
Bakan Ünal, Fethiye standında
Açılış günü Kültür ve Turizm 
Bakanımız Mahir Ünal, fuara katıldı 
ve Fethiye standımızı da ziyaret etti. 
Bakanımızı standımızda misafir ettik

 ve bölgemizin durumu 
hakkında bilgi verip kendisini 
Fethiye’ye davet ettik. 2016 
sezonuna dönük derinleşmekte 
olan kaygılarımızı paylaştık. 
Bakanımız sıkıntılara vakıf ve 
turizmcileri destekleyeceklerini 
ifade etti.
 
Tatilci sayısı düşüyor
Türkiye, Hollanda’nın en 
popüler deniz ve wellness 
turizmi destinasyonlarının 
başında geliyor ve ‘uzun tatil’ 
ülkesi olarak tanımlanıyor. Fakat 
şu an için Hollanda pazarında 
fiyat gibi etkenlerden çok, 
ülkemiz için oluşan güvenlik 
kaygısı ağır basıyor. Pazarda 
yine kayıp yaşanılacağının 
sinyalini fuarda tur operatörleri 
ile yapmış olduğumuz 
görüşmelerde aldık. Zaten 2015 
yılında bir önceki yıla kıyasla 
gelen tatilci sayılarında düşüş 
vardı. Maalesef bu eğilim 2016 
yılı itibariyle çoğalarak devam 
edecek gibi görünmektedir.   
 
İlave çalışmalar şart
Hollanda’da doğan, eğitimini 
orada alan, ülke kültürünü 
ve insanlarını çok iyi bilen 

bir turizmci olarak düşüşte 
olan Hollanda pazarına 
daha fazla ilgi göstermemiz 
gerektiğine inanıyorum. 
Tanıtım yapma ve fuara katılım 
gibi çabalarımıza ilaveten, 
işletmelerimizde de Hollandalı 
ziyaretçilere yönelik bir şeyler 
yapabilmeliyiz. Örneğin turizm 
işletmelerimizde Flemenkçe 
konuşan personelimiz var 
mı? Hollandalı misafirlerin 
kültürlerine, eğlence 
alışkanlıklarına vs. ne kadar 
vakıfız? Bunlara yeterince 
önem veriyor muyuz?  
 
Pazar geliştirilebilir 
Hollanda pazarı bölgemiz 
için önemli bir pazar. Bu 
tür konulara önem vererek 
bu pazarı tekrar kazanıp 
geliştirebiliriz. Fethiye bölgesi 
olarak sadece İngiltere pazarına 
bu derece bağlı olmamız, 
Antalya turizmcilerinin şu an 
yaşadığı sorunu gelecekte 
bizim bölgemizde de yaşama 
riskimizi artırıyor. Bu nedenle 
mevcut bütün pazarlarımızı her 
ne olursa olsun koruyup daha 
da geliştirmeye çalışmalıyız.”

FETOB Hollanda’da

Orca Hotels Yönetim 
Kurulu Üyesi Ercan 
Torunoğulları, 
dünyanın en önemli 
turizm fuarları 
arasında gösterilen 
Hollanda’nın 
Utrecht kentinde 
gerçekleştirilen 
Utrecht 
Turizm Fuarı’nı 
değerlendirdi. 
Torunoğulları, fuarda 
bir araya geldiği 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Mahir Ünal’a 
Fethiye turizmi 
hakkında bilgiler 
verdi. 

FETOB SEKTöR 12 13 FETOB SEKTöR

HABER



Fethiye’den EMITT çıkartması
ITE’nin organizasyonu ile TÜROFED ve TYD’nin iş ortaklığında 
düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 
20. kez kapılarını açtı. İç Pazar için büyük önem taşıyan fuara Fethiyeli 
turizmciler de büyük bir katılım gösterdi. Fuar boyunca Fethiye 
standına büyük bir ilgi gözlemlendi.  

Turizm sektörünün uluslararası 
buluşma noktası haline gelen ve 
dünyanın önemli turizm fuarları 
arasında gösterilen EMITT Turizm 
Fuarı 20. kez kapılarını açtı. Türkiye 
Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 
ve Türkiye Turizm Yatırımcıları 
Derneği’nin (TYD) iş ortaklığında 
ITE’nin organize ettiği EMITT, turizm 
profesyonellerini İstanbul’da bir araya 
getirdi.   
 
4 bin 500 firma, 70 ülke 
Bu yıl 70 bin metrekarelik 11 salonda, 
4.500 firmanın yer aldığı fuara 70’e 
yakın ülke katıldı. 31 Ocak Pazar 
akşamına kadar açık kalan EMITT, 
erken rezervasyon indirimleri, tatil 
çekilişleri, Türkiye’nin dâhil olduğu 
70 ülkenin tatil destinasyonları 
tanıtımları ile seyahat tutkunları 
için öne çıkan bir buluşma noktası 

yarattı. Fuarda; ülke pavilyonları, 
Türkiye’nin Tatil Destinasyonları, Kış 
ve Outdoor Turizmi Destinasyonları, 
Oteller ve Turizm Merkezleri, Tur 
operatörleri, acentalar ve oteller 
katılımcı olarak yer alarak fuar 
ziyaretçilerine birbirinden renkli tatil 
destinasyonlarını tanıttı. EMITT Turizm 
Fuarı’na 70 ülkeden toplamda 4.500 
kurum, kuruluş ve belde katıldı. 
 
Açılış izdihamı 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen EMITT’in açılışı 
kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın 
katılımı ile gerçekleşti. Kültür ve 
Turizm Bakanı Mahir Ünal, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İstanbul Turizmden 
Sorumlu Başkan Vekili Tülin Ersöz, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, 

Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Ayık, Türk Turizm Yatırımcıları 
Derneği (TYD) Başkan Yardımcısı 
Fettah Tamince, ITE Group Plc Bölge 
Direktörü Vincent Brain ve ITE Turkey 
Turizm & Seyahat & Moda Grup 
Direktörü Hacer Aydın tarafından 
yapıldı. 
 
Fethiye standı 
Fuarda Fethiye de kendi standı ile 
yer aldı. Fethiye standı fuar boyunca 
hiç boş kalmadı. FETOB Başkanı ve 
TÜROFED Başkan Yardımcısı Yavuz 
Torunoğulları ile FETOB üyeleri 
stantta fuar boyunca misafirlerini 
ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı 
Mahir Ünal ve Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu da Fethiyeli turizmcilerle 
fuarda bir araya geldi.
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Bankalar Birliği:  
“Katkı yapmaya hazırız”
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, son dönemde küresel 
ekonomide ve yakın coğrafyamızda yaşanan siyasi gelişmelerin farklı 
sektörlere olan etkilerini görüşmek amacıyla turizmciler ve işadamları 
ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. FETOB Başkanı ve TÜROFED 
Başkan Yardımcısı Yavuz Torunoğlulları’nın da katıldığı toplantıda 
Bankalar Birliği “Her türlü katkıyı yapmaya hazırız” mesajı verdi. 

Aska Lara Resort 
Otel’de gerçekleştirilen toplantıya 
Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED), Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası (ATSO), Antalya Ticaret 
Borsası, Batı Akdeniz İhracatçılar 
Birliği, Akdeniz Turistik Otelciler 
ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) 
Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri 
katıldı. 
 
“Her türlü katkıya hazırız” 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Aydın, ülkemizin varlıklarının 
ve kazanımlarının en iyi şekilde 
korunması amacıyla, Türkiye Bankalar 
Birliği’nin, turizm, turizm yatırımı, 
tarım, ticaret ve ihracat sektör 
temsilcileriyle işbirliği yapmasının 
yararlı olacağına karar verdiğini 

belirtti. Aydın, Antalya’da yapılan 
toplantıyla ilgili olarak şunları söyledi: 
“Küresel büyüme yeniden hızlanıp 
ticaret hacmi artıncaya ve bölgemizde 
istikrar yeniden sağlanıncaya kadar, 
ihtiyatlı olmamızı gerektiren bir ortam 
ve dikkatli yönetmemiz gereken yeni 
bir bilanço var. Hükümetimizin ve ilgili 
kurumların ülkemizde büyümenin 
sürdürülmesi ve ekonomik kayıpların 
en aza indirilmesi amacıyla yoğun 
bir çalışma yaptığını görüyoruz. İlgili 
tüm sektörlerimiz bu çabayı olumlu 
yönde destekleyecek her türlü katkıyı 
yapmaya hazırdır.” 
 
“Türk bankalarına gereksinim 
duyuyoruz” 
Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise 
1982 yılında başlayan Türk turizminin 

parlak başarısından bahsederek, 

yatak, tesis ve turist sayısı, turizm 

geliri gibi rakamlardaki mucizevi 

artışa değindi. Ardından “Dünyada 

turist sayısında 6., turizm gelirinde 

ise 10. sıradayız. Bunun daha da 

yukarılara taşınmasını diliyoruz. 54 

farklı sektörle hayat bulan turizm 

endüstrisinin başarısında Türk 

otelciliği büyük önem taşıyor. Bugün 

Avrupa’nın en yeni, kapasitesi en 

yüksek otelleri ülkemizde yer alıyor. 

Bu tesisler Türk bankacılığı sayesinde 

inşa edilebiliyor, bu anlamda Türk 

bankalarına her zaman gereksinim 

duyuyoruz. Yapılan bu toplantının, 

Türk bankacılığıyla ilişkilerimizi daha 

ileri boyuta taşıyacağına inanıyoruz” 

şeklinde konuştu.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ev 
sahipliğinde organize edilen 
Travel Turkey, Fuar İzmir’de 
gerçekleştirildi. Bu yıl 31 ülkeden 
binin üzerinde firmanın katıldığı 
fuarın partner ilinin Adana, 
partner ülkenin Kosova olarak 
yer aldığı Travel Turkey İzmir’e 43 
ülkeden de alım heyeti geldi.  
 
Bakan Mahir Ünal 
ABD, Fas, Gana, İsrail, Özbekistan, 
Venezuela, Zambiya ve 
Zimbabwe’nin ilk kez katıldığı 
fuarın açılışına ev sahibi İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu ile Kültür ve Turizm 
Bakanı Mahir Ünal’ın yanı sıra, 
İzmir Valisi Mustafa Toprak, Adana 
Valisi Mustafa Büyük, İzmir Ticaret 

Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, 
TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, 
Reseau Delice Başkanı Jean 
Michael Daclin, THY Yurtiçi Satış 
Başkanı Halil İbrahim Polat ve 
Kosova’dan üst düzey bürokratlar 
ile birçok profesyonel sektör 
temsilcisi katıldı. 
 
Fethiye’ye ilgi büyüktü 
Fuara Muğla’nın Türk turizmindeki 
en önemli merkezlerinden 
Fethiye’de kendi standı ile katılım 
gösterdi. Fethiye Otelciler Birliği 
(FETOB) yönetimi ve üyelerinin 
büyük ilgi gösterdiği fuarda 
Fethiye, fuar ziyaretçileri ve 
turizmciler tarafından büyük ilgi 
gördü. 

Fethiye, Travel Turkey’de

Türk turizminin gözde 
turizm merkezlerinden 
Fethiye, İzmir’de 
gerçekleştirilen 
Travel Turkey’de 
standı ile yerini aldı. 
İzmir’e çıkarma 
yapan Fethiyeli 
turizmciler iç turizmi 
hareketlendirmek 
adına katıldıkları 
fuarda Fethiye’yi 
başarı ile temsil etti. 
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FETOB, GETOB, 
BODER ile 
Marmaris, Fethiye 
ve Bodrum Belediye 
Başkanları’nın 
oluşturduğu Muğla 
Turizm Konseyi, 
Muğla valisi Amir 
Çiçek’in de katılımı 
ile Akyaka’da 
toplandı. Toplantıda 
2016 yılının acil 
eylem planı, fuarlar, 
ortak yapılacak 
çalışmalar, su 
fiyatları gibi konular 
ele alındı.

Turizm Konseyi 
Akyaka’da

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB), 
Güney Ege Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği (GETOB), 
Bodrum Otelciler Derneği (BODER) 
ile Marmaris, Fethiye ve Bodrum 
Belediye Başkanları’nın bir araya 
gelerek oluşturdukları ‘Muğla Turizm 
Konseyi’ son toplantısını Akyaka’da 
gerçekleştirdi. Muğla Turizm Konseyi 
yaptığı toplantıda 2016 yılının acil 
eylem planı, fuarlar, ortak yapılacak 
çalışmalar, su fiyatları gibi konular ele 
alındı. 
 
Katılım artıyor 
Konseye Belediye Başkanları ve 
birliklerin dışında Esnaf Odaları, 
TÜRSAB, Deniz Ticaret Odaları, 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi 
Dekanı da dahil edildi. Toplantıya 
Muğla Valisi Amir Çiçek başkanlık 
yaptı.  
 
Sonuç iyi olacak 
Toplantının açılışında konuşan Muğla 
Valisi Amir Çiçek, “Turizm Konseyi 
Bodrum, Marmaris ve Fethiye adı 
üzerinde odaklanmış ama bizim 13 

ilçemiz ve Muğla genelinde genel bir 
konsept olarak devam ederiz. Daha 
önceki toplantılarda belli konular 
ele alındı ve birliktelik ortaya çıktı. 
Ortaya konulan önerileri uygulamaya 
getirdiğimiz zaman sonucu da iyi olur.  
 
Ortak akıl 
Nisan ayından bu günlere kadar 
gelen turizmdeki iniş ve çıkışları 
hepinizin gayretleri ile oldu. Belediye 
başkanlarımız, birlik başkanlarımız 
ve oda başkanlarımız bir araya geldi 
ve önümüzdeki yıl neler yapabiliriz, 
daha iyi hale nasıl getirebiliriz, 
turizmi olumsuz etkileyen unsurlar 
nelerdir bu konular bu masa etrafında 
değerlendirilecek. Çok uzun vadede 
değil, kısa vadede önümüzdeki 
2016 turizm yılında uygulamaya 
geçilecek. Muğla’nın genelde turizm 
envanterlerini ve destinasyonlarını 
dikkate alarak onu iyi bir ekip ile 
araştırıp projelendirerek Bakanlık, 
Valilik, Yerel Yönetimler ve özel sektör 
olmak üzere bu projeler ortak akılla ve 
uygulamaya konulması gerekir. Aksi 
takdirde konuştuklarımız raflarda ve 
dosyalarda kalır ve uygulanmaz. 

Görüyorum ki uygulamalardaki ortak 
aklı harekete geçirecek güçler ve 
dinamikler burada var.  
 
Nedenler masaya yatırıldı 
2016 yılında alacağımız ve alacağımız 
tedbirler burada tartışılacak. Aralık 
ayında tamamen ayrı ayrı turizmin 
belirli kesimleri ile toplantılar 
yapacağız. Aralık ayı 2015 yılının 
değerlendirmesi ve 2016 yılında neler 
yapabiliriz onları konuşacağız. Sayısal 
olarak 2015 yılını baktığımızda 3 
milyon 068 yabancı turist ağırlamışız. 
Geçmiş yıllara göre kıyasladığımızda 
elbette ki bu rakam düşük. Biz niye 
düşüklüğünün nedenlerini de masaya 
yatıracağız” dedi. 
 
Ali Acar: “Anlamlı bir birliktelik” 
Marmaris Belediye Başkanı Ali 
Acar, aylar önce oluşturulan 
bu birlikteliğin ne kadar gerekli 
olduğunu ve geleceğe yönelik de 
sorunlarımız ile ilgili hedefi daha iyi 
noktalara taşıyabilmek için anlamlı 
bir birliktelik içinde oldukları açıkladı 
Acar, “Bu birliktelik ve oluşturulan 
konseyin diğer bölgelerimize de 
örnek olacağını düşünüyorum. Sayın 
valimize şükran borçluyum. Aralık 
aylında sektör ile ilgili yapacağınız 
toplantıların standardın yükseltilmesi 
içinde bulunduğumuz ortamda 
geleceğe yönelik, geriye bakmadan, 
nelerin hedeflenip, kısa orta vadede 
neler yapılabileceği konusunda 
müspet bilgiler verdiniz. Bu işin 
lokomotifleri bizleriz. Sizler başımızda 
olduğunuz sürece inşallah Muğla 
bölgemize çok daha güzel işler 
yapacağımıza inanıyorum” dedi. 
 
Mehmet Kocadon: “Ekonominin 
lokomotifi turizm” 
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet 
Kocadon ise Fethiye, Marmaris 
ve Bodrum olarak iyi çalışmalar 
yaptıklarını söyledi. Kocadon, “Gelinen 
noktada Muğla ekonomisin en 
büyük lokomotifinin turizm olduğun 

gördük. Eğer turizmde bir aksama 
olursa zincirin halkaları gibi birbirine 
geçmiş turizmden hayvancılık ve 
tarım sektörüne kadar büyük yaralar 
alacağımıza inanıyorum. Eğer 
esnafımız para kazanıyorsa Muğla’nın 
bu güzellikleri bir anlam taşımıyor. 
Her şeyin başı ekonomik güç. Bunun 
için bizler aldığımız kararda Bodrum’u 
Marmaris’i, Fethiye’si, Dalaman’ı 
ve Datça gibi ilçelerimizde ‘Ben’ 
fikrinden çıkıp ‘Biz’ fikrine dönme 
zamanımızın geldiğine inandık” dedi. 
 
Behçet Saatcı: “Tek ölçeğimiz 
Muğla” 
Fethiye Belediye Başkanı Behçet 
Saatcı, üç kafadar yola çıkarak 
öyle Donkişotluk yapmak gibi 
bir niyetlerinin olmadığının altını 
çizdi. Saatcı, “Bizler bir paylaşım 
kültürünün oluşabileceğini, siyasi 
parti ayrımlarının insanların bir araya 
gelmesinin engel olmayacağını 
net bir şekilde ortaya koymaya 
çalıştık. Bizlerin turizm pastasını 
büyütmenin dışında hiçbir amacımız 
yok. Pasta büyür ise Muğla’daki 
herkesin cebine üç veya beş kuruş 
fazla para girer düşüncesi ile hareket 
ediyoruz. Hiçbir kurumun karşısında 
ya da yanında değiliz. Tek ölçeğimiz 
Muğla’ya gelecek olan bir fazla 
turisti yakalayabilme, bir dolar fazla 
Muğla’ya girdi sağlayabilmek” dedi.
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Son Trend:  
Dijital  
Pazarlama

İnsanlar için artık hava ve su 
kadar önemli gereksinim olan 
Online Dünya’da tüm sektörler bir 
şekilde yerini almış veya almaya 
gayret ekmektedir. Bu noktada 
otelcilik sektörü de özellikle 
ülkemizde bu değişime ayak 
uydurma çabasında ve bu yeni 
Dünya’nın nimetlerini keşfetmeye 
çok istekli. Ancak, bu süreçte 
birçok kafa karışıklığına sebep 
olan Dijital Pazarlama,  sektörde 
bulunan kişiler için fazla detay 
işlermiş gibi göründüğü için ya 
bu süreçte yavaş ilerleniyor ya da 
dijital pazarlama rafa kaldırılıyor. 
 
Bu yazıda online dünyada 
hizmet veya ürününü ön plana 
çıkarmak için olmazsa olmaz 
dijital pazarlama konusunu 
biraz açıklığa kavuşturma 
ve aslında işlerin o kadarda 
karmaşık olmadığını anlatmaya 
çalışacağım. 
 
Dijital pazarlama nedir? Dijital 
pazarlama nasıl yapılır? Avantajı 
nedir? 
Dijital Pazarlama; çok basit 
bir tabir ile online portalları 
kullanarak web sitenize olan 
ziyaretçi trafiğini arttırmak ve 
bu ziyaretleri olabildiğince satışa 
dönüştürmeye Dijital Pazarlama 
denir. Açıklamada da belirtildiği 
üzere aslında ana gaye web 
sitemizin ziyaretçi trafiğini 
arttırmaktır. 
 
Nasıl yapılır? 
insanların kullandığı online 
portallarda, sosyal medya 
kanallarında ve arama 
motorlarında ürün veya 
hizmetinizin reklamları hedef 
kitlelere belirlediğiniz bütçe ve 
aralıklarla yapılır. Buna ek olarak 
özellikle oteller için ücretsiz 

dijital pazarlama yapılabilecek 
alanlarda vardır. Bu alanlar 
nereler midir? Tabi ki Yorum 
sitelerinin otelciler için sağladığı 
cevap bölümleri otellerin resmi 
Facebook sayfasına gelen 
misafir yorumlarına verilen 
cevap alanları ve oteller için 
açılan forum sayfaları ayrıca 
otellerin ilgi çekici konular 
hakkında oluşturacağı bloglar. 
Bu konuya biraz değinmek 
istiyorum aslında, çünkü maalesef 
otelcilerimizin çoğu bu alanları 
kullanmıyor… Kullanan oteller 
de misafirleri ile iletişime 
geçtikleri bu alanları sadece klişe 
cevap yazılar ile dolduruyorlar. 
Halbuki bu alanlarda verilen 
cevaplar birçok potansiyel 
müşteriler tarafından okunuyor. 
Bu sebeple cevaplarımızın 
veya yorumlarımızın içeriğine 
pazarlama etkenleri olan 
cümleleri kullanmak Dijital 
Pazarlamada çok büyük katkısı 
olmaktadır. 
 
Web siteniz çok çok önemli 
Yukarıda da bahsedildiği üzere 
tüm dijital pazarlama döngüsü 
tamamen web sitenizde 
sonuçlanmaktadır. Yani Dijital 
Pazarlamada en önemli etken 
iyi bir web sitenizin olmasıdır. 
Web sitenizin dijital pazarlamaya 
uygunluğu sizin bu alanda başarılı 
veya başarısız olmanıza en büyük 
etkendir. 
 
Web siteniz nasıl olmalı? 
*Web sitenizin tamamen sizin 
kontrolünüzde olması çok 
önemlidir. Alan adı ve FTP 
şifreleri ve erişimi mutlaka sizin 
bünyenizde bulunmalıdır. Aynı 
zamanda web sitelerinin yapılma 
aşamasında mutlaka çok kolay 
ve anlaşılır bir site yönetim 

paneli sözleşme yapılan ajansa 
hazırlatılmalıdır.

Yani otelci web sitesindeki bir 
resmin veya içeriğin değişmesi 
için günlerce ajanslar ile yazışma 
yapmaması ve bu inisiyatiflerin 
kendi elinde olmasını sağlaması 
gerekmektedir.  
 
*Web sitelerin mutlaka ya  
“Responsive”  diye adlandırılan ve 
her türlü mobil cihazlara uyumlu 
hale gelebilen sistemde olması 
veya sitelerin mobil sürümlerinin 
yapılması gerekmektedir. Çünkü 
son verilere göre artık internet 
kullanıcılarının %60 a yakını mobil 
kullanıcılarıdır. 
 
*Web sitenizde potansiyel 
müşterilerinize online 
rezervasyon yapma imkanı veren 
modülünüzün sizin tüm satış 
stratejilerinize imkan vermesi 
gerekmektedir. Bunun için 
referansları iyi olan modüller 
kullanmanızı tavsiye ederim. 
 
Dijital pazarlamanın avantajı 
nedir? 
Dijital pazarlama klasik 
pazarlamaya kıyasla, size hem 
hedef kitleye ulaşılabilirlik hem 
de geri bildirim anlamında 
çok fazla imkan sunmaktadır. 
Oteliniz için oluşturduğunuz bir 
pazarlama argümanını, milliyet 
– yaş gurubu – lokasyon – ilgi 
alanları vb gibi bir çok kriter 
seçimi ile direkt hedef kitlenize 
sunma imkanı veren dijital 
pazarlama bu sunumdan elde 
edilen verileri de size eş zamanlı 
sunabilmektedir. Bu sayede 
isterseniz pazarlama stratejinizi 
anında değiştirebilirsiniz. Özellikle 
geri bildirimleri takip etmek için 
Google Analytics takip 

programını kullanmanız ve bu 
programın web siteniz ile bağlantı 
kurması için gerekli kodların 
sitenize entegresini sağlamanız 
gereklidir. 
 
Hangi alanlarda dijital pazarlama 
yapabilirsiniz? 
1- Sosyal Medya kanallarında:  
Facebook, Instagram, Youtube, 
Vimeo, Tumblr vs gibi sosyal 
medya alanlarında otellerin 
adına açılmış hesaplarınız ile 
otellerinizin sosyal paylaşımlarını 
yapmanızın yanı sıra sponsorlu 
sunumlar veya direk reklam 
kampanyası oluşturarak dijital 
pazarlamalarınızı düzenleye 
bilirsiniz. 
 
2- Arama motorları: Google, 
Yandex gibi arama motorlarında 
hedef kitlenizin sektörle ilgili 
arama yaparken ki avantajlı 
anahtar sözcüklere para ödeyerek 
sitenizin ön sıralarda yer almasını 
sağlayabilirsiniz.  
 
3- Metasearch kanallarında: 
Oteller hakkında bilgi ve fiyat 
veren ve otelinizin sayfasına 
direkt link veren Tripavisor, 
Trivago, Google Hotel Finder 
gibi web sitelerinde pazarlama 
yapılabilmektedir. 
 
4- Mailing yoluyla:  Mailing 
pazarlaması için öncelikle elinizde 

gülcü bir mail adresi datanızın 
olması gereklidir. Ülkemizde 
geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 
kanun çerçevesinde artık reklam 
içeren mailleri göndermek için 
mail adresi kullanıcısının izni 
olması gerekmektedir. Bu sebeple 
iç Pazar müşterilerinizin bu 
konuda onayını, tesisinize girişleri 
esnasında kayıt formlarının bir 
alanında bu konuda izin verip 
vermediği ile ilgli alan açıp 
onaylarını alabilirsiniz. Onay 
vermeyen misafirlerinizin mail 
adreslerini bu kampanyalar için 
kullanmayıp ayrı tutmanızı tavsiye 
ederim.

4- Banner reklam kanallarında: 
Google ile reklam alanında 
partner olan tüm Web sitelerinde 
yine hedef kitle kriterlerinize göre 
görsel reklamlarınızı kullanıcılara 
gösterebilirsiniz. Ayrıca web 
sitenizi organik yollardan 
veya reklamlardan gelen 
ziyaretçileriniz için yine google 
reklamları  partner sitelerinde 
yayınlanmak üzere “Yeniden 
Pazarlama” (Remarketing)  
reklamları mutlaka kullanılmalıdır.  
 
Bu reklamların geri dönüşüm 
oranı düşük olduğu için bu 
alanlardaki pazarlama stratejisi 
daha çok hedef kitlede marka 
bilincini oluşturmak için 
kullanılmalıdır.   

 
Sonuç olarak otelleriniz için 
oluşturacağınız Dijital Pazarlama 
stratejinizi ve bütçenizi web 
sitenizin trafiğini arttırmak hedef 
kitlede marka bilinci oluşturmak 
ve tüm bu çalışmaları satışa 
dönüştürmek için verimli şekilde 
kullanmanız gerekmektedir. 
Bunun içinde sürekli veri takibi 
yaparak analizleri yorumlamak ve 
gerekirse tüm stratejinizi yeniden 
oluşturmanız gerekmektedir. 
Örneğin Google da bir anahtar 
sözcükten çok tıklama alıyor 
ancak gelen kişiler kısa sürede 
web sitenizden ana sayfa 
haricinde bir alana girmeden 
çıkıyor ise o sözcük ya sizin 
ürününüzü temsil etmiyor 
veyahut yanlış bir hedefleme 
yapmışsınızdır. Bu konuları 
iyi analiz ederek en verimli 
şekilde dijital pazarlamanızı 
konumlandırmalısınız. 
 
Dijital Pazarlama sürekliliği 
olması gereken bir pazarlama 
yöntemidir. Kesinlikle ve kesinlikle 
çok iyi takip ve analiz yaparak 
verimli hale gelir. Yüksek bütçeler 
ile değil doğru hedeflemeler ile 
sonuca varabileceğiniz bir alandır. 
 
Bol satışlar. 
 
Kaynak: Neden sosyal medya? 
(Turizmdebusabah.com)

Mehmet BİÇER 

FETOB Yönetim Kurulu Üyesi
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Perdue Hotel, doğayı seven ve tatilini de doğa ile başbaşa yapmak 
isteyenlerin mekanı. Hakkı Germiyanoğlu’nun yeşille mavinin, 
kayalarla dalgaların dans ettiği bir noktada hayata geçirdiği Perdue 
Hotel, misafirlerine alternatif bir tatil seçeneği sunuyor.

Doğanın kucağında 

Perdue Hotel

Perdue Hotel, Baba dağı 
eteklerinde, Faralya köyünün 
Akdeniz’le buluştuğu noktada 
yer alıyor. Perdue, doğanın 
alabildiğine özgür şarkı söylediği, 
dinleyenin ruhunu yankılayan bir 
ses.  
 
Görsel şölen  
Yeşille mavinin, kayalarla 
dalgaların dans ettiği, buralı 
olmayanların hep kaçırdığı görsel 
bir şölen. Toprakla suyun Likya 
medeniyeti üzerinde Faralya’da 
karşılaştığı, İki kişinin hayattan 
mola alıp, hayallerini yaşadığı bir 
mekan. Perdue bu sebeple klasik 
butik otel fikrinin dışında, bir otel 
değil, bir ses, bir koku, bir tat, 
sıcak bir kucaklama. Maceranın 

ve heyecanın, sakinliğin ve 
sessizliğin yanında uyuduğu, 
insanı şehir hayatından koparıp 
içine çeken iki kişilik bir kaçış. 
 
Çadır/Oda konsepti 
Perdue Hotel’de Türkiye’de 
hiç denenmemiş çadır/oda 
konseptini deneyerek belki de 
bir ilki yaşayabilirsiniz. Tamamen 
ahşap platform üzerine kurulmuş, 
her biri eşsiz manzaraya sahip 
çadırlarda banyo, veranda, jakuzi, 
klima ve mini bar gibi konfor 
öğeleri bulunuyor. Çadırlar doğayı 
hiç rahatsız etmeden, konforu en 
sade şekliyle yaşatmak üzerine 
tasarlanmış. Oda servisi ve oda 
temizlik hizmetleri misafirlerin 
aradığı ev rahatlığını aratmıyor.  

Lezzet durağı 
Perdue Hotel, misafirlerine 
yöresel lezzetler de sunuyor. Taze 
organik meyve ve meyve suları, 
doğal lezzetlerle oluşturulmuş 
kahvaltı damaklara sesleniyor. 
Kahvaltıda sunulan tereyağı, 
peynir, zeytin, bal ve reçeller 
tamamen yöre lezzetlerindin 
oluşuyor. Öğle yemeğinde ise 
ev yapımı makarnaları, pizzaları, 
veya bahçesinden toplanan 
malzemelerle yapılmış salataları 
misafirlerine keyif veriyor. Akşam 
ise bölgenin taze deniz ürünlerini 
tadabilirsiniz.  
 
Doğa içerisinde tatil 
Perdue Hotel’e hayat veren isim 
Hakkı Germiyanoğlu’na göre bu 

oteli açması ise tamamen tesadüf. 
Doğanın içerisinde, kalabalıktan 
uzak tatil yapmak isteyenlere 
seslendiklerini söyleyen Hakkı 
Germiyanoğlu, “Bence bu tarz 
oteller daha fazla olmalı ve 
hatta bu otellerimizin temaları 
sebebiyle ön plana çıkması 
gerektiğine inanıyorum” diyor.  
 
Perdue Hotel sizce nasıl bir 
otel? Perdue Hotel’i nasıl 
tanımlarsınız? 
Perdue; doğanın içerisinde olup, 
kalabalıktan uzak, kendi halinde, 
romantik bir birkaç gün geçirmek 
isteyen misafirleri ağırlamak 
için düşünülmüş bir otel olarak 
düşünülebilir. 
 
Böyle bir otel açma fikri nasıl 
oluştu? Neden bu tarz bir otel 
açtınız? 
Tamamıyla tesadüf sonucunda 
oluşmuş bir fikir olarak ortaya 
çıktı. Yukarıda saydığım 
gerekçeler sebebiyle kalacak bir 
yer arayan misafirlere hizmet 
etmek amacıyla açıldı. Biraz daha 
farklı bir tarzı olması bizi motive 
etti. 
 
Bu oteli hayata geçirirken “Bu 
nasıl bir otel” diyenler oldu mu? 
Yapım aşamasında çok kere 
olumsuz eleştiriler aldık, uygun 
olmayacağı konusunda birçok 
dostumuz arkadaşımız bizi uyardı. 
 
Misafir profiliniz hakkında bilgi 
verir misiniz? 
Ortanın üzeri ve üst gelir 
gurubuna sahip, farklı bir 
tatil yaşamak isteyen, deyim 
yerindeyse “kafa dinlemek” 
isteyen misafirlerin tercih 
ettiklerine şahit oluyoruz. 
 
Misafirlerinizin oteliniz 
hakkındaki düşünceleri nasıl? 
Bu konuda iki üç noktada yorum 
alıyoruz. Bazı misafirlerimiz 
bulunduğumuz konumu ve 
tarzımızı eleştiriyorlar, fazlaca 
doğanın içerisinde buluyorlar. 
Bazı misafirlerimiz ise çok 
memnun kalarak dönüyorlar. 
Olumsuz düşünen misafirlerimizin 
biraz da, otelimizi iyi 
incelemeden, farklı bir beklentiyle 
geldiğini düşünüyoruz. 
 
Perdue Hotel gibi doğa ile iç içe 
olan oteller Türk turizmi için ne 
kadar önemli? 
Son 30 yılda büyük bir atılımla 
dünya pazarında belli bir yer 
edinen Türk turizmi, çok yataklı 
otellerde büyük başarılara imza 
atmıştır. Ancak bu başarının 

yanında doğanın içerisinde 
daha butik bir anlayışla hizmet 
verecek otellerimizin de bu 
başarıyı destekleyerek, hizmet 
almak isteyen misafirlere farklı 
bir alternatif sunması, ülkemiz 
turizmi açısından son derece 
önemlidir.  
 
Türkiye’de bu tarz otellerin 
daha fazla olması gerektiğini 
düşünüyor musunuz? Neden? 
Bence bu tarz oteller daha fazla 
olmalı ve hatta bu otellerimizin 

temaları sebebiyle ön plana 
çıkması gerektiğine inanıyorum. 
Misafirlerin kendilerini daha 
özel hissedebilmesi gerektiğini 
düşünüyorum.
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Antalya Akra Barut Hotel’de 
gerçekleştirilen toplantıya Türkiye 
Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 
Başkanı Osman Ayık, TÜROFED 
Başkan Yardımcısı Sururi Çorabatır, 
FETOB Başkanı ve TÜROFED Başkan 
Yardımcısı Yavuz Torunoğulları, 
FETOB Başkanı ve TÜROFED 
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent 
Bülbüloğlu, KODER Başkanı ve 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi 
Tacettin Özden, BODER Başkanı ve 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Halil 
Özyurt, ALTİD Başkanı ve TÜROFDE 
Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, 
AKTOB Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 
AKTOB Başkan Yardımcısı Erkan 
Yağcı’nın da katıldı.  
 
Toplantılar devam edecek 
Toplantı öncesinde basın 
mensuplarına kısa bir açıklama 
yapan Bakan Mahir Ünal, “Son 
yaşanan Rusya krizinden en çok 
etkilenecek olan şehrimiz Antalya’dır. 
Antalya turizm sektörümüz için 
çok önemli. Antalya yılda 4,5 
milyon Rus turist ağırlıyor. Antalya 
bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 
G20 zirvesine ev sahipliği yaptı. 
G20 tarihinde yapılan en iyi toplantı 
oldu. Antalya’nın bu nedenle yıldızı 
parladı. Öncelikle Antalya’nın bu 
parlayan algısını sürdürülebilir kılmak 
ve sektör temsilcilerinin bu krizden 
en az etkilenmesini sağlamak bizim 
görevimizdir. Turizmcilerimizle 
Antalya’da bir araya gelmekten 
memnuniyet duyuyorum. Bu 
toplantı Antalya’ya ilişkin bir toplantı 
olacak. Önümüzdeki ay içinde 
Türkiye turizmine yönelik daha 
kapsamlı bir toplantı yapacağız. Bu 
toplantıda devletin turizme nasıl 
destek vermesi gerektiği, turizm 
stratejisini hazırlanması gerektiği 
ve 4 yıl boyunca yapılacak yasal 
düzenlemeleri daha kapsamlı olarak 
masaya yatıracağız” dedi.  
 
Toplantıyı değerlendirdi 
Bakan Ünal ve turizmciler yaklaşık 
2.5 saat süren toplantıda fikir 
alışverişinde bulundu.  
“Turizm Sektörü Buluşmaları” adını 
taşıyan toplantı sona erdikten sonra 
Bakan Ünal bir kez daha basın 
mensuplarının karşısına geçerek 
toplantıyı değerlendirdi. Bakan Ünal, 
toplantıda sorunları ve alınması 
gereken tedbirleri konuştuklarını 
söyleyerek, “Turizmin etkilenmemesi 
için gerekli önlemleri alacağız” dedi.  
 
Toplantıda öne çıkan görüşler 
aşağıdaki gibidir: 
1- Turizm Sektörünün bütünüyle 
ihracatçı sayılması (Bu durum vergi, 
resim harç istisnaları getirecektir) 
2- Ecrimisil gibi bazı vergilerin 
2016’da alınmaması. 
3- Su ve elektrik enerjisi giderlerinin 
yüksek olmasının getirdiği yükün 

azaltılması. 2016 da yeşil yıldız 
uygulamasının konaklama sektörü için 
askıya alınıp elektrik iadesi konusunun 
önünün açılması. 
4- İç pazarın teşvik edilmesi, 
desteklenmesi, kampanyalar 
yapılması. 
5- Tur operatörlerine verilen desteğin 
devam ettirilmesi ve kapsamının 
genişletilmesi ,sezon önü ve sonuna 
ilave teşvikler verilmesi. 
6- Eximbank’tan düşük faizli kredi 
sağlanması. 
7- Geçmişten gelen kredi vadelerinin 
uzatılması. 
8- Rusya Federasyonu vatandaşlarının 
ülkemize farklı ülkelerden girişlerinde 
pasaport yerine kimlik veya form ile 
girişlerinin sağlanması. (Kıbrıs örneği) 
9- THY’nin yurt dışı ve yurt içi  
tarifeli uçuşlarını arttırması ve fiyat 
politikasına dikkat etmesi. Ayrıca 
önemli pazarlardan önemli noktalara 
charter seferleri yapması. Yeni 
pazarlarda bu güçten yararlanılması. 
10- İstanbul ve Antalya’daki yatak 
artışı durdurulmalı ve bu konu 
kesinlikle kontrol altına alınmalı. 
11- Halkla ilişkiler ve tanıtım 
çalışmalarının uluslararası ölçekte 
tasarlanması, bölgesel tanıtım ve 
güvenli destinasyon şeklinde ön 
plana çıkartılması. Dış basınla diyalog 
kurulması. Sosyal medya ve digital 
platformların aktif kullanılması. 
12- Yeni pazarlar ve zayıflamış olan 
pazarların canlandırılması. İsrail, 
İran, Çin, Hindistan vs. Ortadoğu, 
Uzakdoğu ve Eski Doğu bloku 
ülkelerinde çalışmalar yapılması. 
13- Toplam kapasite kullanımı ve 
tatil beldesi yönetimi konusunda 
çalışmaların yapılması. (Dubai örneği) 
14- Otelciler birliği yasasının önemi ve 
gerekliliği. 
15- 2634 sayılı turizm teşvik kanunun 
mutlaka gözden geçirilmesi. 
16- Yurtdışında bulunan tur 
operatörleri ile yurtdışında toplantılar 
yapılması. 
17- Orta Avrupa’da imaj kaybının 
giderilmesi için aktif çalışmalar 
yapılması. 
18- Diğer ülkelerden oluşabilecek 
taleplerde uçak sayılarının yetersiz 

olması durumunda kredi garanti 
fonundan destek verilmesi. Ulaştırma 
bakanlığı trafik izinleri konusunda 
devreye girmeli. Sivil havacılık genel 
müdürlüğünün aktif rol alması. 
19- 15 Mart-15 Kasım 2015 tarihleri 
arası döviz girdisi sağlayan ve bunu 
ispat eden turizm kuruluşlarına bir 
kereye mahsusu olmak üzere bu 
miktarlar üzerinden %40 destek  
verilmesi ve hibe sayılması. 
20- 2015 ile aynı işçi sayısını koruyan 
yada arttıran firmalara SGK ve ücret 
farkı desteği verilmesi. 
21- İlaç sağlık sektörüne toplantı 
kongre sayısı 4 ile sınırlanmış 
bulunuyor bunun kaldırılması ve 2016 
için toplantıların yurtiçinde yapılması 
zorunluluğu getirilmesi. 
22- Türk kökenli tur operatörlerinin 
desteklenmesi, charter sefer sayılarını 
korumaları için ayrıca bir plan 
hazırlanması. 
23- Merkez Bankası’nın turizmcilere 
2016’da özel kur uygulaması. 
24- Deniz turizmi amacıyla gelen 
misafirlerin kalış süresinin 3 aydan 6 
aya çıkarılması. 
25- Yatların bayrak geçişi konusunda 
vergisel olarak desteklenmesi. 
26- Yat kapasite artışlarının bir 
an önce planlanması ve izinlerin 
verilmesi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ve bakanlık bürokratları 
Antalya’da turizmcilerle buluştu. Toplantıda Türkiye ile Rusya 
arasındaki krizin turizme etkileri ve alınacak tedbirler masaya 
yatırıldı. Toplantıda Fethiye’yi Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Yavuz 
Torunoğulları temsil etti. 

FETOB, Bakan Mahir Ünal 
ile Antalya’da buluştu 
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Konaklama sektörünün en önemli çatı 
örgütü Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) kuruluşunun 10. Yılını 
Antalya’da kutladı. Türkiye’nin farklı 
köşelerinden TÜROFED delegelerinin 
ve turizmcilerin katılım gösterdiği 
kutlama yemeği Concorde De Luxe 
Resort’te gerçekleştirildi.  
 
Huzur ve Barış 
Gece kokteyl ile başladı. Kokteylin 
ardından yemeğe geçen davetliler 
keyifli bir gece geçirdi.  
Düzenlenen gecede bir konuşma 
gerçekleştiren TÜROFED Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Ayık, turizmin 
huzur ve barışla yan yana bir olgu 
olduğunu söyledi. Dünyanın ve 
Türkiye’nin içinde yer aldığı bölgenin 
yaşadığı sıkıntıların, turizmcilerin 
mesleklerini icra etmesinde ciddi 
sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını 
belirten Ayık, Türkiye’nin turizmde 
çok önemli mesafeler kat ettiğini 
ve bu süreçte çok önemli bir değer 
oluşturduğunu kaydetti. 
 
Turizmin cari açığa katkısı 
Turizmde bütün dünyanın gıpta ettiği 
bir endüstri oluşturduklarını ifade 
eden Ayık konuşmasına şöyle devam 
etti: “Bu endüstri tek boyutlu değildir 
ve kendi içinde bileşenleri vardır. Çok 
boyutlu değer ve bir ürün yaratıldı. 
Bunun hacmini, kapasitesini çok iyi 
biliyoruz. 2015 yılı resmi rakamları 
henüz açıklanmadı. 2014 rakamları 40 
milyon ziyaretçinin ülkemize geldiği, 
32 milyar doların üzerinde de gelir 
elde edildiğini gösteriyor. Sektörümüz 
ithal, ikameci bir sektör değildir. 

Elde ettiğimiz gelirin yüzde 95’i, 
ülkenin kendi değerlerini, kaynaklarını 
kullanarak ürettiği bir hizmetin üstelik 
de yerinde ihracıyla sağlanmış bir 
gelirdir. Cari açığın da çok önemli bir 
bölümünü bu gelirle kapatırız. 
 
Rusya krizi 
Özellikle 2014’ün Ağustos sonundan 
itibaren bölgede yaşanan birtakım 
sıkıntılardan dolayı turizmde 
olumsuz sinyaller başladı. Bu sürecin 
devamında da uzun bir aradan sonra 
eylül ayında özellikle Antalya’da ve 
kıyı bölgelerde kayıplar yaşanmaya 
başladı. 2015, bu sürecin gölgesinde 
başladı. Rusya ile yaşanan krizin 
de etkisiyle bu pazarda 700 bin 
civarında turist kaybı yaşadık. Rusya 
pazarındaki kaybın bir kısmını başka 
pazarlardan telafi etmeye çalıştık 
ve Türkiye genelinde geçen yılın 
gayri resmi rakamlarına göre yüzde 1 
civarında kayıp yaşandık. 
 
Kayıplar söz konusu 
2015’te elde edilen değerler 
bakımından, gelirler anlamında 
bir takım kayıplar olsa da sayısal 
anlamda bu değerleri yakalamamız 
bile bir başarıdır.  Çok dinamik bir 
sektörüz. Birçok ülkenin yapamadığı 
şeyleri yaparak bu noktalara geldik. 
İnşallah bu krizden de çıkacağız. 
Muhtemelen de güçlenerek çıkacağız. 
Bu güçlenmenin bir bedeli olacak. 
Birtakım kayıplarımız söz konusudur. 
Bunların hepsi bize bugüne kadar 
kazandığımız tecrübeleri önümüzdeki 
birkaç yıllık dönemde aktif olarak 
kullanmamızla da bağlantılı olacak. 

“Enseyi karartmayalım” 
Kamu- özel sektör işbirliği çok önemli. 
Beraber hareket ettiğimiz takdirde 
bu süreci mümkün olan en kısa 
sürede en az zararla geçeceğiz diye 
düşünüyorum. Böyle bir umudu da 
taşıyorum. Bunun temel nedeni de biz 
hayal satarız. Hayal satanların umudu 
bitmez. Dolayısıyla da enseyi de 
karartmayalım.” 
 
“Gurur duyuyorum” 
TÜROFED Başkanı Osman Ayık’ın 
ardından TÜROFED Kurucu 
Başkanı Ahmet Barut konuştu. 
Barut: “TÜROFED’in kuruluşunda 
emeği geçmiş kişilerden biri 
olarak federasyonun sektörümüze 
hizmet veren bir kurul olduğunu 
görmekten, bizden aldıkları çıtayı bir 
kademe daha yukarıya çıkartacağını 
izlemekten gurur duyuyorum. Bizden 
sonra federasyon tarafında da 
çalışmalarına devam ettireceklerine 
dair hiçbir şüphem yok.  2016 yılı 
turizm sezonuna daha yeni başladık. 
Bu yeni turizm sezonunun hepimiz 
için hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyorum. Umarım TÜROFED’in 25. 
yıllarında da birlikte olmaya devam 
ederiz.”  
 
Sponsorlara plaket 
Konuşmaların ardından TÜROFED’in 
sponsorları Sunexpress, Nilco, Düfa, 
AHK, Aktüel, Concorde Deluxe Resort 
ve Yedi İletişim’e katkılarından dolayı 
birer teşekkür plaketi verildi. 

TÜROFED
10. yılını kutladı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kuruluşunun 10. 
yıldönümünü Antalya’da organize ettiği yemek ile kutladı. concorde 
De Luxe Resort’te gerçekleştirilen kutlama yemeğinde Fethiye’yi 
FETOB Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Yavuz Torunoğulları 
ile FETOB’un TÜROFED delegeleri temsil etti. 
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TÜROFED 2. Olağanüstü 
Genel Kurulu, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden gelen TÜROFED 
delegelerin katılımı ile Antalya’da 
gerçekleştirildi.  
 
10. Yıl Kutlama Gecesi’nin 
ertesi günü yapılan TÜROFED 
2. Olağanüstü Genel Kurulu 
Concorde De Luxe Hotel’de 
organize edildi. Yoklamayla 
birlikte TÜROFED Başkanı Osman 
Ayık’ın yaptığı açılış konuşmasının 
ardından Divan Kurulu 

oluşturularak üyelerine imza 
yetkisi verildi. Üye aidatlarının 
revize edildiği toplantıda 
Dernekler Yasası değişikliğinden 
dolayı tüzük değişikliği de yapıldı.  
 
Önceki dönemde sadece Bakanlık 
Belgeli turistik işletmelerin üye 
olabildiği TÜROFED’in tüzüğünde 
yapılan değişiklikle birlikte 
Belediye Belgeli turistik tesislerin 
de bölge dernekleri üzerinden 
TÜROFED’e üye olabilmelerinin 
önü açıldı. 

FETOB  
TÜROFED  
2. Olağanüstü  
Genel 
Kurulu’nda

Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) 2. Olağanüstü Genel 
Kurulu Antalya’da gerçekleştirildi. 
FETOB Başkanı ve TÜROFED 
Başkan Yardımcısı Yavuz 
Torunoğulları ve FETOB’un 
TÜROFED delegelerinin katıldığı 
toplantıda yapılan tüzük 
değişikliğiyle birlikte Belediye 
Belgeli tesislerin TÜROFED’e üye 
olabilmelerinin önü açıldı.
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Fethiye’den TÜİK’e dava
Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TUİK) 
Muğla’yı Türkiye’nin 
en güvensiz ili olarak 
açıklaması üzerine, 
Fethiye Belediyesi 
TÜİK’e dava açtı. 
Fethiye Belediye 
Başkanı Behçet 
Saatcı, “Bu iş bu 
kadar ucuz değil. 
En güvensiz ile yerli 
yabancı turist gelir 
mi? Yatırımcılar en 
güvensiz ile yatırım 
yapar mı?” diye tepki 
gösterdi.

FETOB SEKTöR 32

HABER

İllerde yaşam endeksinin 
içerisinde yer alan Güvenlik 
Endeksi’ne göre turizm merkezi 
olan Muğla ili Türkiye’nin en 
güvensiz ili olarak açıklanınca, 
Fethiye Belediyesi devletin resmi 
istatistik kurumu olan TÜİK’e dava 
açtı. 
 
Yabancı turist gelir mi? 
Ankara İdare Mahkemesi’ne 
gönderilmek üzere açılan davayla 
ilgili değerlendirmede bulunan 
Fethiye Belediye Başkanı Behçet 
Saatcı, “Türkiye İstatistik Kurumu 
takriben 10 gün önce ülkemizdeki 
illerin güvenilirliği ile ilgili bir liste 
yayınladı. Bu listede Muğla’mız 81 
il içerisinde 81. sırada yer aldı. Yani 
TÜİK’e göre Muğla Türkiye’nin en 
güvensiz ili. İstatistik kurumunun 
bu açıklamasına bir tepki koymak 
gerekiyordu. Bu iş bu kadar 
ucuz değil. Yahu en güvensiz 
ile yerli yabancı turist gelir mi? 
Yatırımcılar en güvensiz ile yatırım 
yapar mı?” diye konuştu. 

“Dava açtık” 
“Bunların hepsi Muğla’nın önüne 
koyulan bir set” diyen Başkan 
Saatcı sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Biz de bu konuyla ilgili, usulen 
reddedilme ihtimali olsa da, ‘Hz. 
İbrahim’in ateşini söndürmeye 
giden karınca misali’ ağzımızda 
bir dirhem suyla, tepkimizi 
ortaya koyduk. Asliye Hukuk 
Mahkemesi vasıtasıyla, Ankara 
İdare Mahkemesi Başkanlığı’na bu 
verinin yok hükmünde sayılması 
için dava açtık. Bu dava şimdiye 
kadar sergilemiş olduğumuz, 
doğruya doğru, eğriye eğri 
demenin bir tezahürüdür. İnşallah 
bu konuyla ilgili sonuç alır, bize 
göre yok hükmünde olan bu 
TÜİK raporunun inşallah ortadan 
kaldırırız. Ben bu konuya duyarsız 
kalmayan Sayın Valimiz Amir 
Çiçek, İl Jandarma Komutanımız 
Yavuz Özfidan ve İl Emniyet 
Müdürümüz Çetinkaya’ya yapmış 
oldukları açıklamalarından dolayı 
teşekkür ediyorum.”






