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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

e

BRANŞLARIMIZ
RANDEVU

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

Ÿ

Ÿ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM

Ÿ

Ÿ BEYİN, SİNİR ve OMURİLİK CERRAHİSİ

Ÿ

Ÿ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Ÿ

Ÿ DİYET ve BESLENME

Ÿ

Ÿ KULAK BURUN ve BOĞAZ HASTALIKLARI

Ÿ

Ÿ GÖĞÜS HASTALIKLARI

Ÿ

Ÿ BRONKOSKOPİ

Ÿ

(Akciğer hastalıklarında erken tanı yöntemi)

Ÿ

GÖZ HASTALIKLARI
GENEL CERRAHİ
DERMATOLOJİ
ESTETİK ve PLASTİK CERRAHİ
PSİKİYATRİ
ÜROLOJİ
DAHİLİYE
NÖROLOJİ
KARDİYOLOJİ
FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
SİGARA BIRAKMA ÜNİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Tuzla Mah. Sadi Pekin Cad. No:3 Fethiye 0(252) 612 64 00 www.esnafhastanesi.com
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Malumun ilanı
Tüm sektör paydaşları olarak 2015
kasımdan itibaren karşı karşıya
olduğumuz durumu ve sonrasındaki
yaratacağı etkiyi ifade ettik bugüne
kadar. Durumun ciddiyeti Nisan ve
Mayıs ayı Turist giriş sayılarından
net anlaşılmaktadır. Daha önce de
ifade ettiğimiz üzere sektör -%40 ile
sezona girmiş ve maalesef ilerisini
toparlayacak rezervasyon akışı da
oluşamamıştır.

Yavuz TORUNOĞULLARI

FETOB Yönetim Kurulu Başkanı
TÜROFED Başkan Yardımcısı
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Sektör temsilcileri yada sektör
profesyonellerinin son 4-5 aydaki
açıklamalarına bakınız lütfen hep aynı
şeylerin tekrarlarıdır. Çünkü sorunun
şekli ve gelişmelerde herhangi bir
olumlu ilerleme olmadığı için hepimiz
ister istemez tekrara düşüyoruz.
Türkiye deki Turizm sektörünün
yaşadığı düşüşün en temel belirleyicisi
Rusya ile yaşananlardır. Toplam
düşüşün %50 sini Rusya diğer %50
sini ise diğer Avrupa pazarlarının
toplamındaki düşüş sağlamaktadır.
Türkiye ile ilgili yürütülen kara
propagandanın da ciddi etkisi
olmuştur. Sorunu tespit etmek ve
bunun ile ilgili konuşmanın ötesine
geçmemiz lazım. Bizim en temel
güncel konumuz Rusya ile ilişkilerin
düzeltilmesi ve Türkiye’nin önce
Avrupa olmak üzere yurtdışındaki
olumsuz imajına etki edecek tanıtım
ve bir takım hizmetleri yapmaktır. Tüm
bu bakış açısı geçici değil sürekliliği
olan bir çalışmaya dönüşmelidir. Bu
noktada Turizm Bakanlığı, Tanıtma
Genel Müdürlüğü ve konu ile ilgili
herkesin bir çatı altında toplanıp ortak
hareket etmesi son derece gerekli ve
önemlidir. 2016 Sezonu ile ilgili geç
kalındı ama en azından 2017 ile ilgili
bu çalışmalar önemli fayda sağlar.

İç Pazar ile ilgili gerekli çalışmaları ve
hizmetleri hem sektör hem de kamu
olarak yapmalıyız. İç Pazar kalıcı bir
potansiyel haline dönüştürülmelidir.
İç Pazar misafirlerin ortalama
konaklaması 4 gecedir. Bu durum
yabancı misafirlerde ise 8 gecedir.
Buradan hareketle iç Pazar payı 2-3
kat büyümeli ki dış Pazar ile rekabet
eder hale gelebilsin ve sektör için
gerçek katkı sağlayabilsin.
Tüm bunların ışığında sektördeki
belirsizlik ortamı bekleyelim görelim
politikası ile aşılamayacağına göre
derhal daha aktif bir çalışmanın
içine girmeliyiz. Sektör olarak çok
ağır bedeller ödemek zorunda
kalacağımız bir sezonu yaşamaya
başladık. Bazı sektör temsilcileri
yada profesyonellerinin ve kamu
görevlilerinin açıklamalarını da
hayretle karışılıyoruz. Yapılan
açıklamalar da Turizmcilerin
hep ağladığı yönünde verilen
beyanatlara bakınca ya bu insanların
olup bitenlerden haberi yok yada
umursamadıklarını düşünüyoruz.
Çünkü ortada gerçekleşen ve
gerçekleşmesi beklenen rakamlar
var! Hiç mi takip etmiyorlar, sadece
kulaktan dolma veya yanıltıcı
bilgiler ışığında bir iki açıklama ile
geçiştirilecek durumda değiliz. Başka
bir bakış açısıyla, örneğin fuarlara
gidip 10 dakika görünüp birkaç resim
çekip sosyal medyada paylaşarak
başarılı fuar yapıyoruz ifadeleri
kullanıp özelliklede yerel medya
ayağında ön plana çıkarılarak yapılan
anlayışın geldiği noktadır.
Sevgi ve Saygılarımla
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“İşin parasal kısmına hiç
değinilmiyor”
Turizm gündemi ve açıklanan turizm
istatistikleri ile ilgili bir açıklama yapan
FETOB Başkanı ve TÜROFED Başkan
Yardımcısı Yavuz Torunoğulları,
verilerin eksik açıklandığını ifade
etti. Turizmdeki verileri konuşurken
Antalya esas alındığını belirten
Torunoğulları açıklamalarına şöyle
devam etti: “Antalya’daki benzer
durum ve sıkıntılar bizim faaliyet
gösterdiğimiz bölgede de var. Her
ne kadar Ruslar Muğla’ya az geliyor
dense de Ruslardan kaynaklı eksilerin
yanında Avrupa ülkelerindeki
sayılarda da geriden geliyoruz.
Dalaman Havalimanı’ndaki verilere
bakarsak; geçen seneye göre yolcu
sayısında yüzde 30 gerideyiz.
Rezervasyonlarda da çok ciddi bir veri
olmadığı için yaşadığımız kayıpları
yıl içinde toparlayamayacağımız net.
Medyadan takip ediyoruz; yapılan
açıklamalarda istatistikler hep kişi
sayısı üzerinden. İşin parasal kısmına
hiç değinilmiyor. Kişi sayısı düşüyor
bu düşüşü kurtarmak için üzerine
fiyat indirimi de yaptık. 2015’e göre

yüzde 30-40’ları bulan fiyat farkı var.
Hem kişi sayısında hem de fiyatlarda
gerideyiz. Türkiye genelinde de böyle
“Yüzde 40 net zarar oluşacak”
Biz İstanbul’da da işletmecilik
yapıyoruz. Geçen sene bu dönemde
İstanbul’daki doluluk oranımız yüzde
85 iken bu sene yüzde 35’lerde.
Zararın önlenmesi bugünkü verelere
göre mümkün değil. Tedarikte de
minimum yüzde 15-25 artış var.
Dövizin durumu ortada. Tüm bunları
üst üste koyarsak yüzde 40’lık net bir
zarar oluşacak.

da Antalya ve İstanbul’da. Özellikle
Antalya ve İstanbul’un yeni yatırıma
ihtiyaç yok. Bu konuda mutlaka
düzenleme yapılması ve ikinci bir
hamle yapılana kadar bu yatırımlara
izin verilmemesi gerekiyor.”

İstihdam verileri
Ayrıca medyada şubat ayı istihdam
verileri konuşuluyor ama biz mayıs
ayına geldik. İstihdamın en yüksek
olduğu dönem Nisan ve Mayıs’tır.
Türkiye, Nisan ve Mayıs aylarındaki
istihdam verilerini de Temmuz ayında
konuşmaya başlayacak.
Yeni yatırımlar
Yeni yatırım teşviklerinin ve yeni
yapılan yatırımları görüyoruz
duyuyoruz. Bu yatırımların çoğu

FETOB, TOBB Turizm
Meclis Toplantısı’nda
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği
(TOBB) Turizm Meclis
Toplantısı, Antalya’da
gerçekleştirildi. Toplantıya
Fethiye Otelciler Birliği
(FETOB) Başkanı ve
TÜROFED Başkan
Yardımcısı Yavuz
Torunoğulları da katıldı.
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) Atatürk Kültür Salonu’nda
gerçekleştirilen toplantının
başkanlığını TOBB Turizm Sektör
Meclis Başkanı Osman Ayık yaptı.
Toplantıya TOBB Sektörler ve
Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar,
TOBB Turizm Kurulu Başkanı Özlem
Sarı ve TÜROFED Yönetim Kurulu
Üyeleri katıldı. FETOB Başkanı ve
TÜROFED Başkan Yardımcısı Yavuz
Torunoğulları da toplantıdaki yerini
alarak istatistikler hakkında önemli

açıklamalarda bulundu.
		
Otellerin ve turizmin son durumu
Turizm temsilcilerinin bir araya
geldiği toplantıda, Otellerin Ticaret
Borsaları’na kayıt zorunluluğu, Sektör
meclisi tarafından turizm raporunun
çıkarılması, TOBB bünyesinde Ar-Ge
nitelikli turizm bürosunun kurulması,
Ecrimisildeki yüksek uygulama ve
Dünya Turizm Örgütü’ne Türkiye’den
üyeliğin arttırılması konuları
görüşüldü.
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Fethiye’de
eğitim çalışmaları sürüyor
Fethiye
Otelciler Birliği
(FETOB)
düzenlediği
ganizasyonlarla
iş sağlığı ve
güvenliği
konularında
eğitim
çalışmalarına
tüm hızıyla
devam etti.
FETOB, Mavi
Deniz OSGB ve
Çalış Turizm ve
Tanıtma Derneği
işbirliğinde
düzenlediği
eğitimler büyük
ilgi gördü.
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Fethiye Otelciler Birliği’nin (FETOB)
organizasyonunda; Çalış Turizm
ve Tanıtma Derneği ile Mavi Deniz
OSGB’nin işbirliğiyle ilk İş Sağlığı
ve Güvenliği eğitimi Çalış Plajı’nda
düzenlendi. İş Güvenliği Uzmanı Emre
Elbir tarafından gerçekleştirilen sunum;
Çalış Plaj Sporları Sosyal Tesisleri’nde
gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği
temel eğitimine yoğun katılım oldu.
İkinci eğitim Orca Sunlife’ta
İkinci eğitim ise yine Fethiye Otelciler
Birliği’nin (FETOB), Mavi Deniz OSGB ile
yaptığı işbirliği ile gerçekleştirildi. Orka
Sunlife Resort Hotel’de gerçekleştirilen
ücretsiz İş Güvenliği ve Sağlığı eğitime
ilgi bir hayli yüksek oldu.

“Amacımız bilinç oluşturmak”
Mavi Deniz OSGB kuruluşundan A sınıfı İş
Güvenliği Uzmanı Abdullah Yılmaz eğitimler
hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz,
“FETOB, Çalış-Der ve Mavi Deniz OSGB
işbirliğiyle; sezon öncesinde 6331 nolu iş
güvenliği kanununa istinaden henüz eğitim
almamış ve daha önce eğitim almış ama
süresi bitmiş personellere iş güvenliği konulu
bir eğitim vermekteyiz. Eğitimimizin amacı
çalışanlarda iş güvenliği bilincini oluşturmak
ve kanuni gereklerini yerine getirebilmektir.
Katılım yoğun. Daha önce iş güvenliği eğitimi
almış olanlar ve olmayanlarda eğitime
katılmaktalar. Çünkü iş güvenliği ülkemizde
son yıllarda bilinçli hale geldi. Herkes bu
konuya özen gösteriyor ve dikkat ediyor.
Bizde Mavi Deniz OSGB olarak elimizden
gelen tüm gayreti veriyoruz” dedi.

HABER

Fethiye’ye 11 Mavi Bayrak

Türkiye’den Mavi Bayrak
Türkiye’de Mavi Bayrak almaya
hak kazanan iller ve Mavi Bayrak
sayıları şöyle: Antalya (201 plaj,
5 marina, 5 yat), Muğla (100 plaj,
7 marina, 3 yat), İzmir (47 plaj, 3
marina) Aydın (31 plaj, 2 marina,
1 yat), Balıkesir (22 plaj, 1 marina,
3 yat), Çanakkale (10 plaj),
Mersin (9 plaj), İstanbul (3 plaj, 2
marina), Ordu (5 plaj), Kocaeli (3
plaj), Tekirdağ (2 plaj), Sakarya
(1 plaj), Düzce (1 plaj), Samsun (1
plaj), Adana (1 plaj), Van (1 plaj)
Zonguldak (1 plaj).
Fethiye’de Mavi Bayrak
Açıklanan rakamlara göre

Uluslararası Mavi
Bayrak Jürisi, 2016 yılı
Mavi Bayrak ödüllerini
açıkladı ve Türkiye
50 ülke içinde plaj
sıralamasında 444
plaj ile ikinci sırada
yer aldı. Ülkemizde 21
marina ve 21 yat da
Mavi Bayrak almaya
hak kazandı. En fazla
Mavi Bayrak alan
il Antalya olursan
onu Muğla izledi.
Fethiye’den ise 9 plaj
ve 2 yat Mavi Bayrak
aldı.
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Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi,
2016 yılı Mavi Bayrak ödüllerini
açıkladı ve Türkiye 50 ülke içinde
plaj sıralamasında 444 plaj ile ikinci
sırada yer aldı. Türkiye, 2015 yılında
yine ödüllü plaj sayısı ile ilk kez
Dünya İkincisi olmuştu.
Dünyada Mavi Bayrak
Mavi Bayrak Programı uluslararası
alanda 1987 yılında, ülkemizde ise
1993 yılında uygulanmaya başladı.
2016 yılında uluslararası alanda, Mavi
Bayrak uygulaması yapan 50 ülkede,
toplam 3568 plaj ve 682 marinada
Mavi Bayrak dalgalanacak.
Önemli kriterler
Mavi Bayraklı plajlar önemli
kriterlere sahiptir. Sezon içerisinde
15 gün ara ile deniz suyu analizleri
yapılmaktadır. Ayrıca, plajı
kullananların güvenliğini öngören
cankurtaran bulundurulmakta, su
sporları ile yüzme alanı ayrılmakta,
acil durum planı, çevre yönetimi
ve engellilere modern hareket
olanakları sağlanmaktadır.

Muğla’nın en önemli turizm
merkezlerinden Fethiye’de bu
sene 9 plaj ve 2 marinada Mavi
Bayrak dalgalanacak. Fethiye’de
yer alan Liberty Hotels Lykia,
Belceğiz Halk Plajı, Kumburnu
Halk Plajı, Hotel Meri, Suncity
Beach Club, Hillside Beach
Club, Barut Fethiye Sensatori,
Club Tuana, Blue Point Beach
Mavi Bayrak alan plajlar oldu.
Fethiye’de ayrıca D-Marin Göcek
ve Ece Marina da Mavi Bayrak
alan marinalar oldu. Fethiye
geçen sene 7 plaj ve 2 marina
Mavi Bayrak almıştı.

“Mavi Bayrak, bir eko-etikettir”
Ülkemizin elde ettiği bu başarı
üzerine Türkiye Çevre Eğitim
Vakfı Başkanı Rıza Epikmen
şunları söyledi: “Türkiye’nin
turizmde kalkınması ve uluslararası
standartlara kavuşması için
vakfımız çaba göstermektedir.
Çalışmalarımızı mükafatını alıyoruz.
Dünya Turizm sektörü artık Mavi
Bayraklı tesisleri tercih ediyor. Mavi
Bayrak, tatil programı yapanların ve
tur operatörlerinin aradığı bir ekoetikettir. Bu özelliği ile ülkemizin
turizm sektöründe ve uluslararası
turizm pazarında ayrı bir yeri vardır.
Bayrak sayısının çok olması, aynı
zamanda plajlarımızın mikrobiyolojik
açıdan temiz ve çevre yönetimi
yönünden duyarlı olduğunun
bir belgesidir. Türkiye Çevre
Eğitim Vakfı olarak, kıyılarımızda
dalgalanan Mavi Bayraklarımız
ile 2016 yılında iyi bir sezon
geçirilmesini dileriz.”
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Turizmde Marka Değeri
Fethiye’de Skal International Fethiye’nin ev sahipliğinde “Turizmde
Marka Değeri” isimli bir panel gerçekleştirildi. Panelde konuşan FETOB
Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Yavuz Torunoğulları, turizm
değerlerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti.
Skal International Fethiye’nin Fethiye
Belediyesi Kültür Merkezi’nde
düzenlediği “Turizmde Marka Değeri”
isimli panele Fethiye Kaymakam
Ekrem Çalık, Fethiye Belediye Başkan
Vekili Mete Atay, otel, seyahat
acentesi temsilcileri, turizmciler ve
turizm öğrencileri katıldı.
“Daha çok çalışacağız”
Panelde bir konuşma gerçekleştiren
Kaymakam Çalık, Fethiye’de marka
değerinde çok sayıda ürünler
olduğunu belirterek, “Fethiye’de
dünyanın eşsiz ürünleri var. Babadağ
başlı başlına bir dünya markasıdır.
Ölüdeniz, Çalış, Fethiye Körfezi, Likya
uygarlığı eşi bulunmaz zenginlikler.
Dolayısıyla bunu paketleyip

müşteriye sunma markadır. Bizim
bunu paketleyip müşteriye sunmada
sıkıntımız var. Ümitsizliğe kapılmayıp,
daha çok çalışacağız” dedi.
“Değerleri bir arada düşünmeliyiz”
Daha sonra yöneticiliğini Ömer
Hakgeçirmez’in yaptığı panelde
konuşan Skal International Dünya
Skal eski Başkanı Hülya Aslantaş,
markanın çok geniş bir konu olduğuna
dikkat çekti. Bir yere çok turistin
gelmesinin oranın markalaştığı
anlamına gelmediğini söyleyen
Aslantaş, “Herkes marka olmak
istiyor. Şunu anlamak gerekiyor, çok
turistin gelmesi devamlı marka olmak
anlamına gelmiyor. Turizmde marka
dediğimizde bütün yöreyi oluşturan

değerlerin bir arada düşünmeliyiz.
Marka olmak hiç kolay değil. Öncelikle
o bölgenin turizmcisi, vatandaşları,
taksicileri bir arada olması gerekiyor.
Markanın çok paydaşlı bir değer
olduğunun anlaşılması gerekiyor.
Turizmde süreklilik çok önemli.
Fethiye’nin logolarını bulmaya
çalıştığımızda karşımıza bir sürü
şey çıkıyor. Öncelikle bir bölgenin
logosunun olması gerekiyor ve o
logo değişmeyecek. Burada yaşayan
insanlarda bu işin bir parçası olacak.
Herkeste aynı istek, aynı güler yüzün
olması gerektiği gibi bunu halkında
benimsemesi ve ön plana çıkarması
lazım” dedi.

Sosyal medya tanıtımı
Günümüzde turizm profilin değiştiğini
ve değişen bu profili tanımak
gerektiğini kaydeden Aslantaş,
günümüz turistlerin kendilerini
geliştirecek tatili seçtiklerini söyledi.
Herkes sosyal medya hesaplarından
diğer insanların deneyim
paylaşımlarını dikkate aldığını
belirten Aslantaş, turizmde sosyal
medya tanıtımına da önem verilmesi
gerektiğini ifade etti.
Bütün olarak ele alınmalı
Panelde konuşan ve dikkat çekici
açıklamalarda bulunan FETOB
Başkanı ve TÜROFED Başkan
Yardımcısı Yavuz Torunoğulları,
turizm değerlerinin bir bütün olarak
ele alınması gerektiğini söyledi.
Torunoğulları “Türkiye’de turizmin
içinde bulunduğu durum endişe
verici. Önümüzdeki riskleri hem bölge
olarak hem de Türkiye olarak doğru
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aşabilirsek bir geri dönüşüm olacaktır.
Bu noktada güçlü bir marka değerimiz
olsaydı krizden daha etkilenirdik.
Burada yapıcı anlamda eleştirilerimiz
var. Türkiye her sene tanıtım logosunu
değiştiriyor. Biz marka değiştirme,
geliştirme uzmanları değiliz ama
bunun tartışılması gerekiyor. Şu
ortamda bu logonun değişmesi
ne kadar doğruydu? Dış basında
Türkiye’nin imajı zedelendi. Türkiye
IŞİD terör örgütüyle bir tutulur hale
geldi. Öncelikle bu imajın düzeltilmesi
gerekiyordu. Marka değeri
yapılabilmesi için maddi bir değer
ayırıp, profesyonellerce yapmalıyız.
Biz turizmciler maalesef bu desteği
sağlayamadık. Ayrıca Türkiye’de
turizm kavramı son 10 yılda oturdu.
Bu nedenle turizmi temelde öğretmek
gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı
müfredatına turizmin önemini anlatan
dersler koyması gerekiyor” şeklinde
konuştu.

Sosyal medya stratejisi
Panelde konuşan İzim Bozada ise
turizmde sosyal medya ayağının çok
iyi kullanılması gerektiğinin altını
çizdi. Türkiye’nin son 5 seneden bu
yana yurt dışında tanıtımı olmadığını
söyleyen Bozada, “Fethiye’nin tek
tanıtımı Hillside Beach Clup üzerinden
yapılıyor. Fethiye deyince insanların
aklına sadece Hillside geliyor. Eskiden
Fethiye-Ölüdeniz, Fehtiye-Göcek,
Fethiye-Faralya denilirdi. Günümüzde
Fethiye yalnız kaldı. Bu çok üzücü.
Fethiye’nin sosyal medya stratejisi
yok. Bizler sosyal medya hesaplarını
doğru ve etkin kullanarak bölgemizin
tanıtımını en iyi şekilde yapmalıyız”
diye konuştu.
Panel, Doğuş Grubu Marinalar Genel
Koordinatörü Ali Erkan Bezirgan’ın
Türkiye’de deniz turizminin önemini
anlatan sunumunun ardından sona
erdi.
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Şehit yakınlarını
en iyi otellerinde ağırladılar
Fethiye Otelciler Birliği (FETOB), Güney Ege Turistik Otelciler ve
İşletmeciler Birliği (GETOB) ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER),
Van Şehit Aileleri Derneği üyesi olan 40 kişilik şehit yakınını otellerinde
ağırladı.
Van Şehit Aileleri Derneği üyesi
olan 40 kişilik şehit yakını grubu
Muğla’da üç günlük bir moral
gezisine katıldı. Polis Haftası
kutlamaları kapsamında Muğla’ya
gelen şehit yakınları Fethiye,
Marmaris ve Bodrum’da birer gün
geçirdi.
Mutluluk duydular
Şehit aileleri Muğla Valiliği’nin
organizasyonu ile Güney Ege
Otelciler Birliği (GETOB),
Fethiye Otelciler Birliği (FETOB)
ve Bodrum Otelciler Derneği
(BODER) tarafından ağırlandı.
GETOB Başkanı Bülent
Bülbüloğlu, FETOB Başkanı Yavuz
Torunoğulları ve BODER Başkanı
Halil Özyurt, şehit yakınlarını
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ağırlamaktan mutluluk duyduklarını
dile getirdiler.
Herkese teşekkür etti
Şehit yakınlarına refakat eden
Van Şehit Aileleri Derneği Başkanı
Ahmet Baki yaptığı açıklamada
şunları söyledi: “Van Valiliği, Van
Asayiş Komutanlığıi Muğla Valiliği
ve Aile ve Sosyla Politikalar
Müdürlüğü ile ortaklaşa bir proje
gerçekleştirdik. Proje kapsamında
bizleri Muğla’ya davet ettiler.
Van’daki şehit ailelerimizi alıp
Muğla’daki şehit aileleri ile bir araya
getirerek kaynaşmayı sağlamak
istedik. Bir gönül köprüsü kurmak
istedik. Destek veren herkese
teşekkür ederiz” dedi.

HABER

Muğla turizmi ve Almanya’yı konuştular
Sıkıntılı süreç aşılacak
YDA Dalaman Havalimanı
Genel Müdürü Hamdi Güvenç,
toplantının Türk sektörü için
önemine işaret ederek, “Sektör bir
yol ayrımında, maketing alanında
yeni metotlar bulup tatbik
etmek zorundayız. En önemlisi
sokağa inerek, doğrudan acenta
network’ü yaratmak zorundayız.
Türk turizm sektörünün yaşanan
sıkıntılı süreci kısa zamanda
aşacağına inanıyorum. Biz
Alman pazarına ciddi anlamda
önem veriyoruz. Alman seyahat
acenteleri temsilcilerinin yeni
kurdukları GPTA (German
Premium Travel Agencies)
yöneticileri yakın işbirliği içinde
olacağız” dedi.
Ciddi bir tanıtım
Güvenç, YDA Dalaman Havalimanı
olarak bölgenin tanıtıma önem
verdiklerini anlatarak, şunları
söyledi: “Bölgemizin tanıtımı için
İngiltere ve Almanya’nın yanı sıra

Muğla Valisi Amir
Çiçek ve turizmcilerin
de katıldığı FethiyeGöcek’teki toplantıda
Muğla turizmi ve
Almanya pazarı
değerlendirildi.
Toplantıda turizm
sektöründe
hareketliliğin
artırılması için çözüm
önerileri ele alındı.
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Rixos Premium Göcek’te
gerçekleştirilen toplantıya, Muğla
Turizm Müdürü Veli Çelik, FETOB
Başkanı ve TÜROFED Başkan
Yardımcısı Yavuz Torunoğulları,
GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu,
Fethiye Ticaret Odası Akif Arıcan,
TÜRSAB Fethiye temsilcisi
Süleyman Kaya, DOKTOB Başkanı
Yücel Okutur, DOKTOB Başkan
Yardımcısı Ali Mürşit Yağmur, STK
temsilcileri, Dalaman Orman İşletme
Müdürü Adem Acar, Köyceğiz
Kaymakamı Gürkan Demirkale,
Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer
ve Dalaman Kaymakamı Yılmaz
Şimşek ile ilçe belediyelerinin
yetkilileri de katıldı.
Sürdürülebilir turizm
Rixos Premium Göcek’te YDA

son olarak Dalyan’da Uluslararası
Dostluk ve Barış Rallisi
düzenledik. Almanya’dan başlayan
ve Dalyan’da biten ralliye 600
kişi katıldı. Ralli ile bölgemizin
Almanya’da ciddi bir tanıtımını
yaptığımıza inanıyorum.”
Dalaman Weekend
İç turizmi canlandırmak
amacıyla hayata geçirdikleri
Dalaman Weekend Projesi’nin
başarılı olduğunu ifade eden
Hamdi Güvenç, “Bu projeyi
önümüzdeki günlerde özellikle
Avrupa’da hayata geçirmeyi
düşünüyoruz. Amacımız hafta
sonlarında Avrupalı misafirlerimizi
bölgemizde ağırlamak” diye ifade
etti. Güvenç, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın koltuk başına verdiği
6 bin dolarlık desteğin başarılı
olduğunu da ekledi.
“Yüzbinleri Türkiye’ye çekebiliriz”
Toplantıda konuşan GPTA Genel
Sekreteri Hüseyin Baraner ise

konuşmasında şunlara değindi:
“İşler iyi iken bazı gerekli
çalışmaları yapmadığımız şu anda
su üstüne çıktı. Artık en önemli
konu; üründen çok pazarlamadır.
Pazarlama müdürlerinize
çok önem verin. Bir birimizi
kopyalamaktan vazgeçelim. Yeni
ürünleri oynayıp, pazarlarımızı
çeşitlendirmeliyiz. Yöremize en
uygun müşteri profilini tespit
etmeli ve kaliteye oynamalıyız. En
önemlisi gerçekleri konuşmalıyız.
Eğer sorunları açıklıkla dile
getirmezsek sorunlar büyük. Bu
sene yılı kurtarmak için yapılacak
tek şey var; Avrupa’da kadın ve
çocuk sesleriyle süslenmiş tatil
spotları vererek yüz binlerce
aileyi Türkiye’ye çekebiliriz. Bir
heyet oluşturup en kısa zamanda
da Ankara’ya giderek Bölgesel
Kalkınma Projesi’nin en kısa
vadede hayata geçirmeliyiz.”

Dalaman Havalimanı’nın ev
sahipliğinde düzenlenen toplantının
açılışında konuşan Muğla Valisi
Amir Çiçek, Almanya’daki seyahat
acentalarının birleşmesinin
sevindirici bir gelişme olduğunu
ifade ederek, “Bu toplantıda
özellikle sürdürülebilir turizm
konusunu ele almalıyız. Turizm
sektörünün sürdürülebilir turizm
yapması çok önemli” dedi. Vali
Çiçek, Muğla’nın sahip olduğu tarihi
ve doğal güzelliklerin önemini
anlatarak, “Muğla her anlamda
güvenli bir kent. Bunun çok iyi
anlatılması lazım. Bizim sahip
olduğumuz güzelliklerin anlatılması
kadar, bölgemizde insanların
huzur ve güven içinde tatil
yapabileceğinin de anlatılması çok
önemli” diye kaydetti.
21 FETOB SEKTÖR

HABER

Huzur vadediyor:
Dalya Life
Dalaman bölgesinde
yer alan Dalya Life,
“Sessizliğe yakın,
sıradanlıktan uzak”
sloganı ile doğa ile
iç içe tatil yapmayı
sevenlere hizmet
veriyor. Samimi bir
ortamda, gözlerden
uzak tatil yapanların
tercihi haline
gelen Dalya Life,
misafirlerine “huzur”
vadediyor.

Tersakan çayının yanı başında
sığla ve çam ağaçlarının arasında
konumlanan Dalya Life, misafirlerine
huzur vadediyor. Tatillerinde huzur
arayan ünlü isimleri de ağırlayan Dalya
Life, kendisine has bir tatil anlayışı ile
hizmet veriyor. Dalya Life hakkında
kurucusu Hakan Korateş ile konuştuk.
“Bu işi bir yaşam biçimi olarak
yapmak lazım” diyen Korateş, radikal
bir kararla bu oteli açtıklarını söylüyor.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
İsmim, Hakan Korateş. 1981 yılı
İstanbul doğumluyum. İstek Vakfı
Semiha Şakir Lisesi’ni bitirdikten sonra
1999 yılında İstanbul Üniversitesi
Endüstri Mühendisliğini kazandım
ve 2004 yılında mezun oldum. Daha
sonra Yeditepe Üniversitesinde
İşletme üzerine master derecemi
tamamladım.
Dalya Life’ın hikayesinden ve
kuruluşundan bahsedebilir misiniz?
Bizim hikayemiz 1999 depremine

dayanıyor esasında. Deprem olduktan
sonra daha önceden Dalaman
bölgesinde almış olduğumuz
arazilerden birinin içerisine hızlı bir
şekilde, şimdi otelin ana binası olarak
kullandığımız evi yaptık. Üniversiteyi
bitirdikten sonra radikal bir kararla 5
adet küçük ilave ev ve havuz yaparak
otel haline dönüştürdük. Başlarda
sadece kendim, annem ve babam işi
yürütüyorduk. Zaman içerisinde tesis
10 standart,7 suite, 1 aile odalı bir tesis
haline geldi.
Dalya Life’ın özellikleri nelerdir?
Dalya Life bir kaçış esasında.
Sloganımız “Sessizliğe yakın,
sıradanlıktan uzak.” Tersakan çayının
başlangıcı olan derenin yanında
yerleşen Dalya Life 15 dönüm
arazi içerisinde sadece 18 odadan
oluşmaktadır. Tesis içerisinde, hepsini
ellerimizle ektiğimiz 200’den fazla 32
değişik türde meyve ağacı, endemik
sığla ağaçları ve çam ağaçları
bulunmakta.

Tesiste kullanılan sebze meyvenin
büyük çoğunluğu Dalya Life’ın
tarlasında doğal yöntemlerle
yetişmektedir. Hatta kendi zeytin
ağaçlarımızdan çıkan zeytinler ve
kendi meyvelerimizle yaptığımız
reçelleri kullanırız.
Tamamen ormanın ortasında
bulunmamıza rağmen, Göcek
kasabası sadece 5 km mesafededir
ve arabayla 5 dakika sürer.
Özel değil ise yatırımın geri dönüş
süresi ve eko turizm yatırımcılarına
tavsiyelerinizi öğrenebilir miyiz?

Bu tarz bir işe başlayan birinin, bir
iş planı yapıp başladığında yanılgıya
düşeceğini düşünüyorum. Bu işi bir
yaşam biçimi olarak yapmak lazım.
Yani yatırımı mutluluğa yaparız.
İlk seneler ciddi müşteri sıkıntısı
çekmekteydik. Son senelerde ise artık
yetişemez olduk.
Dalya Life’ı tercih eden misafir
profilinden bahseder misiniz?
2015 senesine kadar genelde
yüzde 50 yabancı yüzde 50 yerli
ortalamasıyla çalıştık. A ve A+
segment müşteri profilimiz var.

Otelinizde ünlü isimleri de
ağırlıyorsunuz. Birkaç örnek ile
ünlülerin Dalya Life’ı neden tercih
ettiklerini açıklar mısınız?
Ünlü isimler genelde gözden uzak
durmayı tercih ederler. Bir de aile
sıcaklığını hissediyorlar. İnanır
mısınız, bazı ünlü misafirlerimiz
yemek yediklerinde kendi tabaklarını
getiriyorlar. Ama bence onların
aradıkları bunlar. Sanat dünyasından
Çağla Şikel, Emre Altuğ, Evrim Akın,
gazeteci Fatih Çekirge, Meriç Köyatası
ve ismini vermek istemediğim onlarca
siyasetçi 2016 senesinde tesisimizi
onurlandırdı.
Fethiye-Dalaman bölgesi eko turizm
değerlerinden ve fırsatlarından
bahseder misiniz?
Fethiye Körfezi ve Dalaman,
potansiyelinin çok küçük bir bölümünü
kullanıyor. Bilhassa Dalaman kendisinin
farkında değil desem yeridir. Como
gölüne benzer bir göle sahip. Termal
su neredeyse her noktadan çıkıyor.
Her taraf yemyeşil, havalimanı en
uzak noktasına 10 dakika ve turkuaz
koylar… Göcek koyları diyoruz fakat
neredeyse tamamı Dalaman ilçe
sınırları içerisinde.
Büyükşehir Belediyesi, Dalaman
Belediyesi ile beraber kritik noktaları
1/25000’lik planda eko turizm
alanı ilan etti. Yüzde 10 emsal gibi
düşük yoğunluklu imar izni vererek,
hem doğayı bozmayan, hem de
ilçenin gelişmesine katkı sağlayacak
mahalleler oluşmasının ileride
Dalaman’ı çok hızlı geliştireceğinden
hiç şüphem yok. Bilhassa Kapıkargın
ve Şerefler köyü bu pastadan en
büyük dilimi alacaklar.
2016 sezonu Dalya Life için nasıl
geçiyor?
Herkes gibi bizde de yabancı
rezervasyonlarında oldukça belirgin bir
düşüş var. Ama farkı sezon içerisinde
yerli misafirlerimiz ile kapatacağımızı
düşünüyorum.
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Uluslararası
Fethiye Festivali
Fethiye Belediyesi ve FETAV (Fethiye Turizm, Tanıtım, Eğitim, Kültür
ve Çevre Vakfı) başta olmak üzere FETOB (Fethiye Otelcilik Birliği),
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 9’uncusu düzenlenen
Uluslararası Fethiye Festivali FBKM’de düzenlenen açılış seremonisi ile
başladı.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen
Uluslararası Fethiye Festivali;
Fethiye Belediyesi Kültür
Merkezinde düzenlenen FETAV
Çocuk Korosu konseri ile başladı.
Yunus Nadi İlkokulu öğrencilerinin
sunduğu açılış programı; saygı
duruşu ve Fetav Çocuk Korosu
eşliğinde İstiklal Marşının
söylenmesiyle başladı. Daha
sonra FETAV Çocuk korosu
tarafından bir konser düzenlendi.
Açılış programına; Fethiye
Kaymakamı Ekrem Çalık, Fethiye
Belediye Başkanlığına vekaleten
Belediye Başkan Yardımcısı Mete
Atay, belediye meclis üyeleri,
Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü
Hasan Doğan, Fethiye Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet
Soydemir, FETOB Başkanı ve
TÜROFED Başkan Yardımcısı
Yavuz Torunoğulları, FETAV
Müdürü Dilek Dinçer ve FETAV
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Kültür Komisyonu üyeleri, Fethiye
Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler
Müdürü Halime Ok, FBKM Müdürü
Muammer Şahin, FBKM kültür
merkezi sanatçıları, sivil toplum
kuruluşu temsilcileri, festivale
katılan sanatçılar, öğretmenler,
öğrenci velileri ve vatandaşlar
katıldılar.
FETAV Çocuk konserinden sonra
festival ile ilgili konuşmalar
gerçekleşti. İlk konuşma Fetav
yönetim kurulu üyesi ve festival
komite başkanı Mustafa Şıkman
tarafından yapıldı. Mustafa
Şıkman’ın konuşmasından sonra
Fethiye Belediye Başkanlığına
vekaleten belediye meclis
üyesi Mete Atay ile Fethiye
Kaymakamı Ekrem Çalık konuşma
yaptılar… Festivalin önemini
anlatan konuşmayı festival
komite başkanı Mustafa Şıkman
yaptı. Fethiye Festivalinin nasıl

HABER
Uluslararası Fethiye Festivali’nin,
Fethiye’nin tanıtımı açısından
önemli bir yere sahip olduğuna
dikkati çeken Fethiye
Belediye Başkan Vekili Mete
Atay, Fethiye’nin dünyada
ve Türkiye’de sadece doğal
güzellikleriyle tanındığını,
kültürel zenginliklerinin geri
plana bırakıldığına dikkati çekti.
Fethiye’nin çok zengin kültürel
mirasa sahip olduğunu ifade eden
Atay, İlçenin kültürel zenginliğini
tanıtıcı festivallerin sayısının
arttırılması gerektiğine vurgu
yaptı. Atay, “Çok büyük kültürel
mirasın üzerinde oturuyoruz.
Ama kültürel etkinliklerde

pek bulunmuyoruz. Fethiye’yi
doğal güzellikleriyle olduğu
kadar kültürel mirasıyla da
öne çıkarmalıyız. Bu festival
Fethiye’nin kültürünü tanıtmak
açısından çok önemli. Ayrıca
bir diğer önemli yanı festivalin
okullara ve gençlere taşınması.
Bu başlı başına bir başarıdır ve
geleceğe ışık yakan bir umuttur”
diye konuştu.
Fethiye Kaymakamı Ekrem
Çalık ise, “Kültürel ve sanatsal
faaliyetler Fethiye’ye çok şey
katacak. Turizm kenti Fethiye’yi
tanıtmak adına çok renkli bir
festival hazırlandı. Ülkemizde

terörle mücadele var. Bunu hiçbir
şekilde göz ardı edemeyiz. Bu
nedenle karnaval yürüyüşünde
eğlence ağırlığı düşük olacak.
Ama katılımın yüksek olacağını
tahmin ediyorum. Şehirlerin atar
damarı kültürdür. Bizimde kültür
hedefimiz Fethiye Üniversitesi. Bu
hedefe çok yaklaşılıyor. Fethiye
Üniversitesi açıldığı zaman bu
Türk kültürel faaliyetler çok daha
kapsamlı ve etkili yapılacaktır.
Büyük kentlere üniversitelerin her
anlamda çok büyük katkısı var.
Fethiye’de de bu kültürel yapı
geçmişten bu güne bu noktaya
taşınmış. Emeğe geçenleri tebrik
ederim” dedi.

başladığını anlatan Şıkman,
festival kapsamında okullarda da
çok güzel çalışmaların olduğunu
belirtti. Türkiye’de yaşanan
terör olaylarından dolayı bazı
konserlerde iptallerin olduğunu
belirten Şıkman, “Yinede çok güzel
konserlerimiz olacak. Uluslararası
Fethiye Festivali kapsamında
Dünya Müzikleri Şenliği dördüncü
kez tertip edilecek. Bu şenliğin
amacı Dünya müziklerini ve
sanatçılarını Fethiye’de bir araya
getirmek, her yıl yapılacak
etkinliklerle, değişik ülkelerin
kültürlerini kaynaştırarak dünya
kültürüne, sanatına ve kardeşliğine
hizmet etmektir. Ayrıca halkımızı
ve gençlerimizi kendi müziğimiz
dışında değişik kültür ve
müziklerle tanıştırarak, ufuklarını
genişletmek, evrensel barışa katkı
sağlamak da amacın bir başka
parçasıdır” dedi.
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Ödüller dağıtıldı
Açılış töreninde Turizm
Haftası nedeniyle düzenlenen
kompozisyon yarışmasında
dereceye giren Kübra Tunç,
Sinem Özalp, Arzu Argıç ile
Afiş dalında dereceye giren
Şefika Pekin Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencileri Nimet
Özal, Mine Güneş, Esra Ayat,
Kuzugöbeği mantar festivali
nedeniyle düzenlenen şiir
yarışmasında dereceye giren
Yüksel Altun, Okan Teke, Duygu
Işıklı, Komposizyon dalında
Zeynep Karadere, Mehmet
Güdücü, Arzu Argıç’a ödüllerini
Kaymakam Ekrem Çalık Garnizon
Komutanı Faruk Akıncı, Belediye
Başkanı Behçet Saatcı, Emniyet
Müdürü Hakan Aşık sundular.

Fethiye’de çifte kutlama
Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kuzugöbeği Mantar Festivali
ile Turizm Haftası bir arada kutlandı. Farklı etkinliklerin
düzenlendiği kutlama ve festivale yöre halkı ve bölgeyi ziyaret
eden yabancı misafirler de ilgi gösterdi.
Başta Japonya ve Avrupa ülkeleri
olmak üzere pek çok ülkede
aranan Kuzugöbeği mantarı ile
üzümcülük, şarapçılık ve dastar
dokumacılığının tanıtılması için
her yıl geleneksel olarak yapılan
Kuzugöbeği Mantar Festivali
açılışı Turizm Haftası açılışıyla
birlikte Üzümlü mahallesinde
gerçekleştirildi.
Turistler de katıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesi Yeşil
Üzümlü mahallesinde bu yıl
8. kez düzenlenen ve 3 gün
devam edecek Kuzugöbeği
Mantar Festivali açılışına Fethiye
Kaymakamı Ekrem Çalık,
Garnizon Komutanı Jandarma
Yarbay Faruk Akıncı, Belediye
Başkanı Behçet Saatcı, Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen
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Fakültesi biyoloji bölümünden
Prof. Dr. Mustafa Işıloğlu, Emniyet
Müdürü Hakan Aşık, Fethiye
Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı
ve TÜROFED Başkan Yardımcısı
Yavuz Torunoğulları, Ak Parti
İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, sivil
toplum kuruluşları başkan ve
üyeleri, Daire Amirleri ve çok
sayıda vatandaş ile yöredeki
turistler katıldı.
İlgi büyük oldu
Fethiye’ye yaklaşık 20 kilometre
uzaklıktaki Üzümlü mahallesine
büyük canlılık ve coşku getiren
çifte kutlama nedeniyle
vatandaşlar kurulan stantlarda
Kuzugöbeği mantarı ve diğer
mantar çeşitleri ile yöreye has
dokuma dastar ürünleri ile
yörede yapılan şarap ve diğer el

sanatlarının satışını da yapıyor.
Festivale 2 bine yakın yerli ve
yabancı katıldı.
Birbirleriyle yarıştılar
Vatandaşların davul zurna ve
delbekler önünde saatlerce
oynadığı mantar festivalinde
vatandaşlara kazanlarda pişirilen
mantar çorbası ve kızartması
dağıtıldı. Fethiye Şef Mavi Aşçılar
Derneği ile yöre kadınlarının
birlikte kazanlarda pişirdiği
mantar çorbası dağıtılırken
izdiham yaşandı. Bin 200 kişilik
pişirilen mantar çorbası için
vatandaşlar uzun kuyruklar
oluşturdu. Mantar çorbası kısa
sürede tükenirken mantar
kızartmasından tadabilmek için
vatandaşlar birbirleriyle yarıştılar.

Her yıl yapılmalı
Törende Yeşil Üzümlü Anadolu
Lisesi öğrencilerinin halk oyunları
gösterileri ilgiyle izlendi. Halk
oyunu sergileyen öğrenciler
oyun sonunda büyük alkış aldılar.
Yeşil Üzümlü Muhtarı Erkan
Arıcan “Kuzugöbeği festivalinin
belediyemizin katkılarıyla her yıl
yapılmaya devam edilmelidir”
dedi.
Sürdürülebilir turizm
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Turizm Danışmanı ve Türkiye
Küçük Oteller Derneği Başkan
Yardımcısı Emre Karabacak
ise “Fethiye için sürdürülebilir
turizm yeni bir turizm çeşidi
değildir. Bütün turizm alanlarında
yerel halkın desteği ile mutlaka
uygulanması gereken turizm
olayıdır” dedi.
Süreci anlattı
Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Fen Fakültesi
biyoloji bölümünden Prof. Dr.
Mustafa Işıloğlu da mantar
festivalini 8 yıldan bu yana
gerçekleştirdiklerini söyleyerek
8 yılda gelinen süreci anlattı.
Işıloğlu “Mantarın yerinden
sökülmeden koparılmadan nasıl
hasat edildiğini öğreterek güzel
sonuçlar aldık. Amacımıza ulaştık.
Her yıl doğal üretim daha iyi
şekilde gelişiyor” dedi.

Dastarını atölyelerle, üzümünü
ruhsatlı şarap üretimiyle, mantarı
da yine geçim kaynağı olarak
sağlatmaya devam edeceğiz”
dedi.
Güvenli turizm
Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık
da çevre temizliği ve hijyene
duyarlı gıda sunumunda sağlığa
dikkat eden turizmci profilini
sağlamak zorunda olduklarını
belirterek “Fethiye’de kurum
ve kuruluşlarla her yönüyle
güvenli biçimde turizme hazırız.
Asayiş ve güvenlik endişemiz
yok. Terörün istediği her zaman
endişe yaratmaktır. Buna pirim
verilmeyecektir. Biz turizm
değerlerimizi Uzakdoğu’ya
Japonya ‘ya Çin’e kadar
uzatacağız” diye konuştu.

Geçim kaynağı olmaya devam
edecek
Fethiye Belediye Başkanı Behçet
Saatcı TUİK’in güvensiz ilan
ettiği Fethiye’de önümüzdeki
hafta yapılacak birbirinden güzel
ulusal ve uluslararası etkinlikleri
anlatarak “Bu festival de amacına
ulaşmıştır. Üzümlü bölgesinin
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FETOB, gelen istek doğrultusunda İşKur Muğla İl Müdürü H. İlyas Sarıyerli
ile Muğla Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanı Raşit Çöl’ü
Fethiye’ye davet ederek Ölüdeniz’de
bulunan Orka Sunlife otelde üyeleri ile
buluşturdu.

Müdürü H. İlyas Sarıyerli, katılımcılara
teşviklerle ilgili yapılan son
düzenlemeler ve getirilen yenilikleri
anlatarak bu teşviklerden yararlanma
yolları hakkında bilgi verdi. Sarıyerli,
katılımcıların konu ile ilgili sorularını
da yanıtladı.

Teşvikler hakkında bilgi verdi
FETOB Yönetim Kurulu Başkanı
ve TÜROFED Başkan Yardımcısı
Yavuz Torunoğulları’nın yaptığı kısa
açılış konuşmasından sonra İş-Kur İl

Soruları da yanıtladı
Toplantıya yardımcıları ile katılan
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanı Raşit Çöl ve yardımcısı
Mahmut Kaya da katılımcılara yangın

mevzuatı ve özellikle son aylarda
Fethiye’de yoğunlaşan denetimlerle
ilgili bilgi vererek konu ile ilgili soruları
yanıtladılar.
Görüş alışverişi
Yoğun bir katılımla oldukça samimi
bir ortamda gerçekleşen toplantı
sonrası katılımcılar bir süre daha
kendi aralarında görüş alışverişinde
bulunmaya devam etti.

Fethiyeli otelciler bilgilendi
Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) tarafından düzenlenen toplantıda
FETOB üyeleri, İş-Kur İl Müdürü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanı ile bir araya geldi. FETOB üyeleri sorunlarını dile getirirken
sordukları sorulara yanıtlar aldı.
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İstihdam teşvikleri

Muğla İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürü
Kamu Yön. Uzm. İlyas Sarıyerli’nin
imzasını taşıyan “İstihdam Teşvikleri”
başlığını taşıyan yazılı açıklama şöyle:
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri
(İŞKUR) tarafından mesleki eğitim
programları kapsamında İşbaşı Eğitim
Programları düzenlenmekte ve bu
işgücü yetiştirme kursları sayesinde
işsiz ve herhangi bir mesleği olmayan
vatandaşlarımızın meslek sahibi
olmaları sağlanmakta işverenlerimize
de istihdam teşvikleri yapılmaktadır.
En az iki çalışanı olan herhangi
bir özel sektör işyerimiz, herhangi
bir meslek dalında bu teşvik
programından faydalanabilmektedir.

Kurs bittikten sonra işçilerimizin
istihdamlarına devam edilmesi ve
geriye dönük 6 aydır işsiz olan
vatandaşların Müdürlüğümüz aracılığı
ile istihdam edilmesi halinde imalat
sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde
36 ay süreyle işveren katılım payı
olan aylık 250 TL müdürlüğümüzce
ödenmektedir.
Ayrıca bu kursa katılan
vatandaşlarımıza verilen sertifika, İş
Sağlığı ve Güvenliği kanunumuzca
zorunlu hale getirilen “mesleki
yeterlilik belgesi” yerine de
geçmektedir.

Diğer bir yeni durum ise, özellikle
ilimizde sezonluk işler nedeni ile
işverenlerimizce sezon dışında
yani kış döneminde “iş akdi askıya
alınan” çalışanlar bu teşvikten
yararlanamazken Bakanlığımızca
yapılan düzenleme ile bu kapsamdaki
işçilerimizin de işbaşı eğitim
programından yararlanmalarının önü
açılmıştır.
Böylece, bu kapsamdaki işçilerimizin
de sertifika sahibi olarak teşvikli
çalışan haline gelmelerinin önü
açılmış, işverenin de bu işçilerimizin
kapsama dahil edilmeleri ile teşvikten
yararlanması sağlanmıştır.”			
		

Bakanlığımız tarafından turizm
sektörü teşvikleri kapsamında
bu yıl işverenlerimizin % 10’luk
kontenjan hakkı % 30’a çıkarılmıştır.
Bu kapsamdaki işyerlerinde
programa katılan vatandaşlarımızın
ve işverenimizin yararlanma süresi
6 aydan 12 aya çıkarılmıştır. Aylık
ödenen miktar 1000 TL den 1300
TL’ye çıkarılarak asgari ücrete
endekslenmiştir.
İşverenimizin hiçbir ödeme yapmadığı
12 ay boyunca kursiyerlerimizin Genel
Sağlık Sigortası ve İş Kazası ve Meslek
Hastalığı da devletimiz tarafından
ödenmektedir.

Muğla İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Kamu Yön. Uzm. İlyas
Sarıyerli, yazılı bir açıklama yaparak istihdam teşvikleri hakkında
işverenleri bilgilendirdi. Sarıyerli, “Bakanlığımız tarafından turizm
sektörü teşvikleri kapsamında bu yıl işverenlerimizin % 10’luk
kontenjan hakkı % 30’a çıkarılmıştır” dedi.
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Sandra’nın külleri
Fethiye’de
Hayatını kaybeden Fethiye aşığı İngiliz Sandra Dart’ın (64) vasiyeti
üzerine külleri sevenleri tarafından Fethiye’de denize döküldü.
Duygusal anların yaşandığı törene Dart’ın eşi John Ebbles, akrabaları ve
arkadaşları katıldı.

İngiltere’de yaşayan ve 17 yıldır
ailesiyle tatilini Fethiye’de geçiren
Sandra Dart (64) solunum
yetmezliği nedeniyle 16 Mart’ta
hayatını kaybetti. Dart, tatile
geldikleri dönemde eşi John
Ebbles’e öldüğünde küllerini çok
sevdiği Çalış Plajı’ndan denize
dökülmesini vasiyet etti. Ebbles,
eşinin vasiyetini yerine getirmek
için Fethiye’ye geldi. Dart’ın
küllerini denizle buluşturmak
üzere düzenlenen törene Dart’ın
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eşi John Ebbles, akrabaları ve
arkadaşları katıldı.
17 yıl önce gelmişti
Çalış Plajı’ndan tekneyle denize
açılan Ebbles ve beraberindekiler,
Dart’ın fotoğrafının bulunduğu
çelenk ve kırmızı karanfilleri
denize bıraktı. Daha sonra John
Ebbles, eşinin küllerini denize
döktü. Eşiyle 17 yıl önce tatil için
Çalış’a geldiklerini ve kim daha
önce ölürse onun küllerinin gün

“Çok mutluyum”
Ebbles, ilerleyen zamanda
Çalış’a gelerek hayatının geri
kalanını burada geçirebileceğini
belirtti. Türkiye’nin harika bir
yer olduğunu ve sıcak kanlı
insanların yaşadığını kaydeden
Ebbles, “Eşim Türkiye’yi çok
seviyordu. Burada yaşamayı
çok istiyorum ama çalışmak
zorundayım. İlerleyen zamanda
burada yaşamayı istiyorum.
Sandra’nın küllerini buraya
bıraktığım için çok mutluyum”
diye konuştu. İngiltere’de birçok

İngiliz’in Türkiye hakkında çok az
şey bildiğini ifade eden Ebbles,
Türkiye’nin çok güzel ve güvenli
bir ülke olduğunu da sözlerine
ekledi.
Güzel dostluk
Çifti yakından tanıdığını ve
çiftin bölgede kalmadığı otel,
gitmedikleri yer kalmadığını
ifade eden Çalış-Der Başkanı
Mete Ay ise, şöyle konuştu:
“Turizmcilerimiz yabancılara o
kadar iyi davranıyorlar ve güzel
ilişkiler kuruyor ki öldüklerinde

benim küllerimi buraya atın
diyebiliyorlar.” Çalış Plajında
Hamsi Bar İşletmecisi ve töreni
organize eden Bayram Turan,
John Ebbles ve Sandra Dart
çiftini uzun yıllar önce tanıdığını
belirterek, “17 yıl önce ise
Fethiye’ye gelen çiftimizle çok
güzel dostluk kurduk ve bu
dostluk devam etti. Sandra Dart’ın
ölmeden önce eşiyle bir birlerine
verdikleri söz vardı. Organize
ettiğimiz törenle Sandra’nın
küllerini Çalış Plajı’ndan denize
döktük” dedi.

batımında denize dökülmesi
kararını aldıklarını anlatan 65
yaşındaki Ebbles, “Eşimle beraber
17 yıl önce Çalış’a geldiğimizde
buraya hayran kaldık ve bir
birimize söz verdik. Kim daha
önce ölürse külleri Çalış Plajı’nda
denize dökülecekti. Maalesef eşim
vefat etti. Birbirimize verdiğimiz
sözü tutmak için bugün burada
eşimin küllerini denize döküyoruz.
Eşim Sandra ölmeseydi Çalış’a
tatile gelecektik” dedi.
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Fethiye kontrol altında
Fethiye’de yerli ve yabancı turistlerin güvenliği açısından Ölüdeniz
giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri bomba uzmanı ‘Bade’ isimli
köpekle arama gerçekleştiriyor. Fethiye ilçesinde şüpheli araçlar,
olası terör eylemlerine karşı şehir içinde oluşturulan noktalarda,
bomba arama köpekleri de kullanılarak aranıyor.

Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık
Çatallar mevkiinde, önleyici
tedbirler kapsamında İl
Jandarma Komutanlığı Asayiş
Şube Müdürlüğü Bomba
Arama Köpek timi, trafik ve
motosiklet timleri uygulama
yaptı. Uygulamada “Bade”
isimli bomba arama köpeği de
durdurulan araçların, bagajı,
kasası ve jantlarını koklayarak
arama yaptı. Ayrıca araçlarda
bulunanların kimlik bilgileri
sorgulandı.
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Önleyici tedbirler
Uygulamaların, 24 saat esasına
göre, asayişin sağlanması,
suçların ortaya çıkartılması,
suçluların yakalanması ve
önleyici tedbirler kapsamında
devam edeceği bildirildi.
Bölgede 8 mobese kamerasının
aktif olarak çalıştığı ve 24
saat boyunca mobil karakolun
hizmette olduğu öğrenildi.
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