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BAŞKAN’DAN...

2015 - 2016
Turizm sezonu inişleri ve
çıkışları ile nihayet bitti. Israrla
ve defalarca belirttiğimiz üzere
büyük tavizler verilerek en az
hasarla tamamladık sezonu! Bir
önceki yıl ile karşılaştırdığımızda,
yaşanan ve yaşanmakta olan bütün
olumsuzluklara rağmen özellikle
bölgemizde tüm Türkiye’ye göre
göreceli olarak iyi gibi görünse
de sonuçta eksi işlemler ile bittiği
aşikardır.

Yavuz TORUNOĞULLARI
FETOB Yönetim Kurulu Başkanı
TÜROFED Başkan Yardımcısı

Londra World Travel Market’te
2016 ile ilgili ilk verileri
değerlendirdiğimizde ise rezervasyon
oluşumunun bir önceki yıl aynı tarihler
karşılaştırıldığında geride olduğu da
kesindir.
Ülkemizde ve bölgemizdeki terör
ve savaş ortamı güvenlik konusunu
birinci öncelik haline getirmiştir.
Sadece yaz dönemi ve devamında
yaşanan Suruç, Tunus, Ankara
patlamaları, Rus uçağının düşürülmesi
ve Paris saldırıları hakikaten durumun
vahametini ortaya koymaktadır. Bütün
bu olaylar bundan sonra seyahati
zorlaştıracak ve kesinlikle alınacak
ilave tedbirler seyahati daha pahalı
hale getirecektir.
Tur operatörlerinin daha satışlar yeni
başlamışken alınan zayıf satışlara
istinaden hemen bir takım taleplerde
bulunmaları ise bizleri zorladığı
gibi kendilerinin de zor durumda
olduğunu göstermektedir. Talebin az
olması uçak-koltuk kapasitelerinin
de azalması anlamına gelmektedir.
Bu durum da önümüzdeki dönemin
zor geçeceğini daha şimdiden
göstermektedir. Ruble’nin Dolar ve
Euro karşısındaki zayıflığı devam
etmektedir. İngiliz Sterlin’inin Euro
karşısında değer kazanmış olması bile
yıllar içerisinde sadece bu sebepten
kazandığımız misafirlerin tekrar Euro
bölgesine kaymasına vesile olacaktır.
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Tüm bu olumsuzluklar karşısında
tabi ki mücadele etmeli ve çok
çalışmalıyız. Özellikle hükümetin
kurulması Turizm Bakanı ve
bakanlığın yapısının yeniden teşekkül
etmesinden hemen sonra sektör
ve bakanlık olarak acil hareket
etmeliyiz. Ülkemizin imajı ve reklam
kampanyaları konusunda sürekliliği
olan faaliyetleri acilen başlatmalıyız.
Olağanüstü durumlarda yapılması
gereken olağanüstü çalışmaları ve
gayreti ortaya koymalıyız. Bu yeni
strateji çerçevesinde Türkiye’nin
bütün olarak tanıtım ve reklamını biraz
da bölgeselliğe dönüştürmeliyiz. Bu
anlamda yeniden bir konumlanmanın
kesinlikle faydası olacaktır. Ayrıca
özellikle misafirlerin yoğun geldiği
ülkelerdeki medya gücünden
yararlanmalı ve bu medya gruplarına
ciddi reklam bütçeleri verilmelidir.
Bu durum oralarda ülkemizle ilgili
çıkabilecek olumsuz haberlerin
bir nebze de olsa kontrol altına
alınmasına vesile olacaktır. Özellikle
ilerisi için büyük önem taşıyacak olan
Uzakdoğu, Çin, Kore pazarlarına ilgi
gösterilmeli ve mutlaka buralarda
bir takım faaliyetlere başlanmalıdır.
Önümüzdeki kış dönemini maksimum
gayretle ve çalışmayla geçirmeliyiz.
Terör eylemlerini nerede ve kimler
yaparsa yapsın insanlığa ve dünya
barışına zarar verdiği için kesinlikle
KINIYOR ve lanetliyorum. Terör
artık küresel bir boyuta ulaşmış
durumdadır. Çözümlerinin de bu
boyutta ele alınmasının doğru ve
faydalı olacağını belirtmek isterim.
Terörsüz ve savaşsız bir gelecek
ümidiyle,
Sevgi ve Saygılarımla

REKLAM

REKLAM

REKLAM

HABER
Otelcilerimizle birlikte tanıtıma ve
temsile katkıda bulunduk. GEKA da
Türkiye standının hemen yanında
bağımsız bir stand kurarak Fethiye,
Marmaris, Bodrum ve Didim
bölgelerinin tanıtımına ve temsiline
katkıda bulundular. Bölgemizi için
önemli bir fuardı. Fuar boyunca
önemli görüşmelerde bulunduk.
Ancak İngiliz tur operatörleri ile
yapılan görüşmede Türkiye’ye yönelik
talepte 2015 yılına oranla yüzde
20’ler dolayında azalma olduğu
bilgisi aldık. Ama yapılan seçimin
ardından Hükümet belirsizliğinin
ortadan kalkacak olması ve Turizm
Bakanı’nın belli olup hızlı bir reklam
kampanyası ile bu kayıpların telafi
edileceği umudu fuarda bulunan
tüm turizm camiasına hakimdi.
WTM’de gözlemlediğimiz 2016’ya
dair yaşayacağımız asıl sorun
büyük tur operatörlerinin erken
rezervasyonların beklenen doğrultuda
gerçekleşmemesi durumunda uçak
koltuk sayılarında azaltmaya gidecek
olmalarıdır. FETOB olarak bizim İngiliz
tur operatörlerinden talebimiz 2015
sayılarını korumaları oldu.”

FETOB İngiltere’de
Başta Ege Bölgesi
ve Fethiye için çok
önemli bir fuar olan
World Travel Market
(WTM), İngiltere’nin
başkenti Londra’da
gerçekleştirildi.
FETOB Yönetim
Kurulu, Başkan
Yavuz Torunoğulları
liderliğinde
İngiltere’ye çıkarma
yaptı.
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Fethiye’nin olmazsa olmaz pazarı
İngiltere hakkında ipuçları veren
World Travel Market (WTM) 0205 Kasım 2015 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Bölge için çok önemli
bir konumda bulunan İngiltere
pazarının nabzını tutmak için FETOB
Başkanı ve TÜROFED Başkan
Yardımcısı Yavuz Torunoğulları,
FETOB Başkan Yardımcısı Bülent
Uysal, Yönetim Kurulu Üyeleri Zihni
Bilgiç ve Mehmet Biçer WTM’ye
katılarak İngiltere pazarının nabzını
tuttu.
Fethiyeli turizmciler Londra’da
gerçekleştirilen fuarı değerlendirdi:
Torunoğulları: “Fuar sonrası da
önemli”
FETOB Başkanı ve TÜROFED Başkan
Yardımcısı Yavuz Torunoğulları,
tanıtım ve imaj çalışmalarının sadece
fuarlara endeksli olmaması gerektiğini
söyledi. “Fuar sonrasındaki hamleler
de önemli” diyen Torunoğulları;
“Temel pazarlarda gücümüzü
koruyacak hamleleri yapmaya

Yılmaz: “Fethiye için önemli”
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
(FTSO) Yönetim Kurulu Üyesi
Selamettin Yılmaz, Türkiye’ye en
çok turist gönderen üçüncü ülke
konumundaki İngiltere pazarının
Fethiye için önemli bir pazar
olduğunu dile getirdi. Yılmaz, Tanıtma
Genel Müdürlüğü Pazar Araştırmaları
Raporu’na göre ülkemize gelen İngiliz
turistlerin yüzde 61,8’inin Muğla’yı
tercih ettiğini hatırlatarak Worl
Travel Market’in Fethiye için önemini
vurguladı.

Biçer: “Artıya bile geçeriz”
FETOB Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Biçer ise şu ana kadar alınan
rezervasyonların geçen seneye göre
geride olduğunu ancak bu açığın
Ocak ayına kadar kapanabileceğini
söyledi. Biçer şöyle konuştu: “2016
yılı güvenlik endişeleri eşliğinde
geçeceği net bir şekilde gözükmekte.
Buna bağlı olarak geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 20 kayıptayız.
Yüzdesel olarak bu kayıp çok büyük
gözükse de rakamsal olarak az bir
kayba tekabül ediyor. Yılbaşına kadar
terör olayı olmazsa bu açık çok
rahat bir şekilde kapanır. Hatta artıya
geçeriz. Rakip ülkelerimizde çok ciddi
artışlar yaşandığını da gözledik. Moral

bozmaya ve paniğe gerek olmadığını
düşünüyorum. Terör olayları olmazsa
2016 çok iyi bir yıl olacak.”

devam edip sayımızın düşük
olduğu pazarlara dönük çalışmalar
da yapmalıyız. Britanya pazarının
kontratları hazirandan önce yapıldı.
2015’ten 2016’ya 2014 yılından 2015’e
geçen fiyatları koruduk. Aslında
bizim şu anda 2014 fiyatlarımız
pazarlanıyor. Eğer 2015 yılından kötü
olmayacaksa biz vermiş olduğumuz
ile devam ederiz. Ekstra bir aksiyon
veya indirime gidileceğini sanmam.
Görüntü şimdilik böyle. Mesele
tüketicinin talebi ve tur operatörünün
politikası. Ülkemizde benzeri
istikrarsızlıklar olursa tur operatörleri
o zaman hamle yapacak. Bizim rakip
olarak gördüğümüz Yunanistan,
İspanya gibi ülkelere yönlendirme
yapacak.”
Uysal: “Açık kapanabilir”
FETOB Başkan Yardımcısı Bülent
Uysal iyi bir tanıtım ve reklam
çalışması ile İngiltere pazarındaki
kayıpların telafi edilebileceğini
söyledi. Uysal şöyle konuştu: “Fethiye
bölgesi olarak fuarda yerimizi aldık.
9 FETOB SEKTÖR
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İşte Fethiye turizminin
öne çıkan sorunları!
Fethiye Otelciler
Birliği (FETOB) 7
Ekim 2015 tarihinde
bir “Değerlendirme
Toplantısı”
gerçekleştirdi.
FETOB üyelerinin
büyük ilgi
gösterdiği
toplantıda Fethiye
bölgesinin sorunları
masaya yatırıldı.
Toplantı sonunda
sorunlar bildiri
haline getirildi.

Deniz Kirliliği
Başta Ölüdeniz ve Çalış olmak üzere
Fethiye Körfezi ve tüm koylarında
deniz kirliliği konusunda şikayetler
alınmakta, kirliliğin her geçen yıl
arttığı gözlemlenmektedir.
Bu konuda geç kalınmadan, öncelikle
kirliliğin kaynağının tespiti, önlenmesi
ve gerekli temizliğin yapılması için bir
an önce çalışmalara başlanılmalıdır.
Çevre kirliliği
Otellerin çoğunun çöp odasının
olmaması, çöplerin düzenli
toplanmaması, çöp toplama araçları
ile geri dönüşüm araçlarının koordineli
çalışmaması, çöplerin gelişi güzel
atılması hem çevreyi kirletmekte hem
de görüntü kirliliğine yol açmaktadır.
Belli büyüklükteki otellere çöp odası
yaptırma zorunluluğu getirilmelidir.
Çöp toplama araçları ile geri dönüşüm
araçlarının koordineli bir şekilde
çalışması sağlanmalıdır.
Gürültü kirliliği
Barların gecenin ilerleyen saatlerine
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kadar yüksek sesle müzik yayını
yapmaları yakınlarında bulunan
otellerin misafirlerini rahatsız
etmekte, yapılan şikayetler sonuçsuz
kalmaktadır.
Gürültü ile ilgili yasal sınırların
uygulanması için gerekli özen
gösterilmeli, şikayete bağlı olmaksızın,
sürekli ve etkili denetim yapılmalıdır.
Yapılan şikayetler değerlendirilerek
gerekli müdahaleler anında
yapılmalıdır.
Asyalı turistlere 2. sınıf turist
davranışı
Son yıllarda ilçemizde varlıkları
hissedilmeye başlanan Çin ve Kore
uyruklu misafirlere özellikle balık
pazarındaki bazı işletmeler ve
bazı günlük tekne turu işleticileri
tarafından Avrupalı turistlere göre
ikinci sınıf davranış gösterilmektedir.
Alternatif turizm pazarı arayışlarının
öne çıktığı bu dönemde turizme
olumsuz yansıyacak bu tip
davranışlardan kaçınılması konusu
tüm esnafa benimsetilmelidir.

Ölüdeniz ve Hisarönü’nde Turizm
Danışma Ofisi açılması
Fethiye’de bulunan Turizm Danışma
Ofisi turistlerin yoğun olarak ziyaret
ettikleri bölgelerden uzak olduğundan
çok verimli olamamaktadır.
Turistlerin yoğun olarak bulunduğu
Ölüdeniz ve Hisarönü’nde kurulacak
Turizm Danışma Ofislerinin daha
yararlı olacağı açıktır. Daha önce
konuyla ilgili girişimlerde bulunulmuş
ama yer temini yapılamadığından
proje hayata geçirilememiştir. Uygun
yer tespitinden sonra ilgili kurumlar
nezdinde girişim başlatılmalıdır.
Üniversitelerin turizm bölümlerinin
eğitim-öğretim takviminin turizm
sezonuna Uyarlanması
İlçemizde bulunan yüksek okulun
turizm bölümünde okuyan
öğrencilerinin turizm istihdamında
önemli bir yere sahip olması
gerekirken, eğitim takviminin Turizm
Sezonu ile uyumsuzluğundan dolayı
istenen sonuç alınamamaktadır.
Okullar Turizm Sezonu başladıktan
sonra tatile girip sezon bitmeden
tekrar öğretime başlamakta bu da
okul öğrencilerini istihdam eden
tesisleri zor durumda bırakmaktadır.
Bu okulların öğretim takvimlerinin
Turizm Sezonuna uyumlu hale
getirilmesi hem o okullarda okuyan
öğrencilerin tatillerini turizm
işletmelerinde çalışarak geçirmelerine,
dolayısıyla bilgi ve becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olacak, hem
de turizm işletmelerinin yetişmiş

eleman sorununun çözümüne katkı
sağlayacaktır.
Pazarlama / Fuarlar
Her ne kadar internet üzerinden
yapılan rezervasyon oranları
her geçen gün artmaktaysa da,
klasik Turizm Fuarları tanıtım ve
pazarlamada hala azımsanmayacak
öneme sahiptir.
Bu tip fuarlar önemsenerek katılım
sağlanmalıdır. Geçtiğimiz aylarda
Fethiye, Marmaris ve Bodrum otelciler
birlikleri ve ilçe belediye başkanlarının
katılımıyla oluşturulan yeni oluşumun
fuarlar konusundaki “ortak katılım”
kararının bir an önce hayata
geçirilmesi önem taşımaktadır.
Ecrimisil
Yıl içinde 6 ay süreyle faaliyette olan
işletmelerden ecrimisil bedeli 12 ay
üzerinden hesaplanarak alınmakta bu
da işletmelerin maliyetini yüzde yüz
arttırmaktadır.,
Ecrimisil hesaplamasında baz
alınan emlak değerlerinin piyasa
değerlerinden oldukça yüksek
olması, yıllık artış oranlarının olması
gerekenden çok daha yüksek
hesaplanması ecrimisil ödemek
durumunda olan işletmeleri zor
durumda bırakmaktadır.
Ecrimisil uygulamasında baz alınan
emlak değerleri piyasadaki değerlere
göre tespit edilmeli, yıllık artış oranları
günün şartlarına göre belirlenmelidir.
Ecrimisil tahakkukunda yıllık

uygulama yerine işletmelerin hizmet
verdiği süre göz önüne alınarak
hesaplama yapılmalıdır.
Dolmuş ve taksicilerin tutumu
Bilindiği gibi plaja uzak otellerin
pazarlanmasında misafirlerin tercihine
olumlu etkisinden dolayı, otele
getirdiği ek maliyete rağmen, ücretsiz
otel/plaj/otel transferi otel tarafından
üstlenilmektedir. Bu hizmetin verilmesi
özellikle dolmuş esnafı tarafından
kendi iş alanlarına müdahale olarak
görülmekte ve ciddi sorunlara yol
açmaktadır. Oteller tarafından her
türlü yasal yükümlülükler yerine
getirildiği durumlarda bile dolmuş
esnafının “Teksasvari” davranışlarına
muhatap olunabilmektedir.
Dolmuş esnafına, yasal
yükümlülüklerini yerine getiren
tüm otellerin bu tip hizmeti
sunabilecekleri, bir sorunla
karşılaşıldığında kendi başlarına
çözüm üretmeye çalışmayarak,
konuyu devletin ilgili birimlerine
aktarmaları gerektiği, aksi durumda
karşılaşacakları yaptırımların
anımsatılması ve gereğinde
uygulanması gerekmektedir.
Elektrik kesintileri
Turizm sezonu süresince yaşanan
elektrik kesintileri ve düşük voltaj
sorunu işletmeleri zor durumda
bırakmakta verilen hizmetin kalitesini
olumsuz etkilemektedir.
Bu tip sorunların yaşanmaması
için ilgili enerji dağıtım şirketi
tarafından ilçemizin yaz nüfusu göz
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önüne alınarak gerekli düzenleme
ve yatırımlar yapılmalıdır. Görüntü
kirliliğine neden olan enerji haltaları
yer altına alınmalıdır.
Otopark
Gerek Fethiye merkezi gerekse
Ölüdeniz bölgesinde otopark sorunu
her yıl daha da kötüye gitmektedir.
Her yıl artan araç trafiği de göz önüne
alınarak soruna uzun vadeli bir çözüm
aranmalıdır.
Teleferik
Yapımı yıllardır gündemde olan
Babadağ Teleferik projesi hayata
geçirilmelidir.
Yamaç paraşütü alanında artık bir
Dünya Markası olan Babadağ’a
yapılması düşünülen teleferik projesi
aradan çok uzun bir süre geçmiş

FETOB SEKTÖR 12

olmasına rağmen başlatılamamıştır.
Yamaç Paraşütü için dünyadaki en iyi
parkurlardan bir olma özelliğine sahip
Babadağ’ın, dolayısıyla Fethiye’nin
Alternatif Turizmden hak ettiği payı
alabilmesi için Teleferik Projesinin bir
an önce hayata geçirilmesi gereklidir.
Sosyal medya takibi
Gerek ilçemizde yerleşik yabancı
uyruklular gerekse ilçemizi ziyaret
eden yerli ve yabancı misafirlerimiz,
duygu, düşünce ve sorunlarını sosyal
medya aracılığıyla paylaşmaktadır.
Belirlenecek sosyal paylaşım
sitelerinin düzenli olarak takibi
misafirlerimizin beklentileri,
karşılaştıkları sorunların tespiti
açısından önem taşımaktadır.
Eğlence vergisi

Eğlence vergisi tanımında “dışarıdan
bilet veya ücret karşılığı girilen
mahaller” tanımı olmasına rağmen,
dışarıdan bu şekilde müşteri kabul
etmeyen, sadece tesiste konaklayan
müşterilere hizmet veren otellerden
Eğlence Vergisi alınmaktadır. Konunun
yasal açıdan uzmanlara incelettirilerek
dışarıdan bilet veya ücret karşılığı
müşteri kabul etmeyen otellerden bu
verginin alınmaması sağlanmalıdır.
Su bedeli
Muğla’nın Büyükşehir Statüsüne
geçmesinden sonra ilçemizde
kullanım suyu fiyatları katlanarak
artmış, bu da otellere oldukça önemli
bir mali yük getirmiştir.
Konunun Büyükşehir Belediyesi
nezdinde ele alınarak iyileştirme
yapabilmenin yolları aranmalıdır.
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FETOB’dan durum değerlendirmesi
Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Yönetim Kurulu düzenlediği toplantı
ile 2015 turizm sezonu ve bölge turizminin sorunlarını değerlendirdi.
FETOB Yönetimi öne çıkan sorunların yetkililer tarafından
çözümlenmesini istedi.
Fethiye Otelciler Birliği (FETOB)
Yönetim Kurulu, FETOB Başkanı
ve TÜROFED Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Yavuz
Torunoğulları liderliğinde bir durum
değerlendirmesi yaptı.
Fethiye ve bölgenin öne çıkan en
önemli sorunlarını sıralayan FETOB
Başkanı ve TÜROFED Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz
Torunoğulları; deniz kirliliği, çevre
kirliliği, gürültü kirliliği, Asyalı
turistlere 2. sınıf turist davranışı,
Ölüdeniz ve Hisarönü’nde turizm
danışma ofisi açılması, üniversitelerin
turizm bölümlerinin öğretim
takviminin turizm sezonuna
uyarlanması, pazarlama ve fuarlara
daha fazla katılım, 6 ay faaliyet
gösterilmesine rağmen işletmelerden
12 ay ecrimisil alınması, dolmuş ve
taksicilerin otel servis araçlarına
yaklaşımı, turizm sezonu boyunca

elektrik kesintileri ve düşük voltaj
sorunlarının giderilmesi, Ölüdeniz
bölgesindeki otopark ücretlerinin
yüksekliği, Babadağ teleferik
projesinin bir an önce hayata
geçirilmesi, eğlence vergisi ve Muğla
Büyükşehir Belediyesi’nin su ve atık
bedellerinin yüksekliğinden yakınıp
ilgililerden bu sorunların çözümünü
istedi.

yapalım ve önümüzdeki yaz için
tedbir almış olalım. Çevre kirliliğinden
kasıt olarak sadece şehir içinden
bahsetmiyoruz. Özellikle koylar,
halkımızın kullandığı plajlar, orman
alanlarındaki kirlilik gibi kirlilikler ön
plana çıktı. Bunları Fethiye Belediyesi,
Muğla Büyükşehir Belediyesi,
Kaymakamlık ve Valilik nezdinde de
dile getirdik” dedi.

Kirliliğe dikkat çekti
FETOB Başkanı Yavuz Torunoğulları,
üyelerin en çok öne çıkardığı konunun
deniz ve çevre kirliliği olduğuna
dikkati çekerek bu kirliliğin geçmiş
yıllara oranla da arttığının tespit
edildiğini belirtti. “Gözle görülür
derecede bir kirlilik var” diyen
Torunoğulları; “Deniz ve çevre
kirliliğini bilimsel olarak da araştırmak
gerektiğini düşünerek üniversiteden
de yardım talebinde bulunduk. Bu
dönemde bir hazırlık yapabiliyorsak

Ayrımcılık uyarısı
Torunoğulları, Uzakdoğulu
turistlere 2. sınıf turist davranışında
bulunulduğuna da işaret ederek bu
misafirlere en çok balık pazarında
ve tekne turlarında ayrımcılık
yapıldığını söyledi. Bu davranışların
nedenini de araştırdıklarını kaydeden
Torunoğulları, Asyalı misafirlerin
alkol tüketiminin az olmasından
kaynaklanan sorunlar olduğunu tespit
ettiklerini söyledi. Kimseye zorla alkol
içirilemeyeceğini vurgulayan
Torunoğulları; “Olaya tek boyutuyla da
bakmak yanlış olur. Otellerin doluluğu,
şehir içindeki esnafa yansıması
bunları da hesap etmek lazım.
Sadece balık pazarında ya da tekne
turunda yapacağı harcama boyutuna
indirgersek ciddi bir haksızlık olur.
Çin gibi hızlı büyüyen 5 milyondan
fazla insanın yeni pasaport aldığı bir
pazarı elimizin tersiyle itme lüksüne
sahip değiliz. Bizim bölgemize böyle
ciddi bir ilgi var bunu teşvik etmek
yerine böyle davranılmasını bizde
yadırgadık” dedi.
Çin ve Güney Kore
Londra fuarında GEKA’yla bir
görüşmelerinin olduğunu belirten
Torunoğulları: “2016 yılında Çin
ve Güney Kore’de düşündüğü
fuarlara Fethiye olarak aktif destek
verme noktasında hem fikir olduk.
Önümüzdeki hafta planlanmanın
içinde yer almak isteyerek rolümüzü
başka ilçelere de kaptırmak
istemiyoruz. Bu ülkelerde kardeş
şehirler oluşturmak için Fethiye
Belediyesi de çalışma içerisinde” diye
konuştu.
Turizm Ofisi isteği
Yıllardır çözüm bekleyen bir başka
konuya da dikkati çeken Torunoğulları,
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Ölüdeniz, Hisarönü ve Çalış’ta turizm
ofisinin olmaması ve gelen misafirin
doğrudan iletişim kurabileceği, dil
bilen personelin olmamasından dolayı
şikayetlerin olduğunu söyledi.
Fuar ve tanıtım
Türkiye’nin yurt dışında imajının
düzeltilmesi için fuar ve tanıtımların
bölgeler nezdinde yapılması
gerektiğine işaret ederek: “Türkiye’nin
tamamını tek bir çerçeveden
pazarlamak yanlış olur. Ayrı ayrı
ürünlere sahibiz. Bunu biraz daha
çeşitlendirip yıl boyunca yapılan
bir tanıtıma dönüştürmek için bir
talep oluştu. Özellikle 3 belediye
başkanımızın başlattığı ve Muğla
genelinin ilgilendiği bir ortak çalışma
var. Biz de sektör olarak bu çalışmaya
her türlü destek olacağız” dedi.
Ecrimisil sıkıntısı
Ecrimisil uygulamasının otellerde
yarattığı sıkıntıyı da paylaşan
Torunoğulları: “6 aylık olan
işletmelerimizde ecrimisil bedeli 12 ay
üzerinden hesaplanarak alınmakta bu
da işletmelerin maliyetini yüzde yüz
arttırmaktadır. Bu haksız durumun
ortadan kaldırılıp 6 ay gibi bir rakamla
ücretlenmesi gerekiyor. Ayrıca
ecrimisil fiyatlarını tespit ederken
biraz daha günün şartlarına uygun

olarak, otellerin kazançlarını göz
önünde bulundurarak yapılması ve
sektörün görüşünün alınmasını rica
ediyoruz” dedi. Torunoğulları ayrıca
üniversitelerin turizm bölümlerinin
öğretim takviminin turizm sezonuna
uyarlanması gerektiğini, dolmuş
ve taksicilerin tutumunun yanlış
olduğunu, turizm sezonu süresince
yaşanan elektrik kesintileri, Fethiye’nin
merkezi ve Ölüdeniz’deki otopark
sorununa çözüm bulunması gerektiği,
teleferik projesinin hayata geçirilmesi
gerektiği, Fethiye’ye gelen yabancı
misafirlerin duygu ve düşüncelerinin
sosyal medya aracılığıyla takip
edilmesi gerektiğini ve su bedellerinin
otelcilere önemli derecede mali yük
getirdiği ve konunun Büyükşehir
Belediyesi nezdinde ele alınarak
iyileştirme yapılması gerektiğini
söyledi.
2016 nasıl olacak?
Torunoğulları turist sayısı ile ilgili
olarak yaptığı açıklamada 2015 turizm
sezonunu yabancı da yüzde 4 eksi
ile kapattıklarını yüzde 17’lik bir yerli
turist ağırladıklarını belirtip “Muğla’ya
3 milyon 100 bin turist geldi. Bu
rakamların sağlanması için sektör
ciddi tavizler verdi. Suriye ve Irak’taki
iç savaşları ile terör bitmiş değil.
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2016 yılında 2015’ten farklı olmayacağı
aşikar” ifadelerini kullandı.

2016 turizm sezonunda ciddi sıkıntılar
yaşanacağını kaydetti.

Bakanlık ilgisiz
FETOB Yönetim Kurulu Üyesi Nurkaya
Gündoğdu ise şu açıklamaları yaptı:
“Türkiye’ye gelen 3 milyon İngiliz
turistten 1 milyonu Muğla bölgesine
geliyor. Bugüne kadar gelecekle ilgili
yapılan hatalar turizmdeki ivmeyi
düşürdü. Çalış bölgesine düne kadar
garantili Bulgar ve Romanyalı turistler
geliyordu. Şimdi bunlar yok. Bakanlık
ilgisiz kaldı.” Ören yerlerinin bakımı
ve tuvaletleriyle ilgili sorunlara dikkat
çeken Gündoğdu, “2016 yılında
umarım ören yerlerindeki yollar ve
yolların bakımıyla ilgili, tuvaletlerin
ve sosyal alanların daha derli, daha
düzenli ve alınan paranın hakkı
verilerek insanların orada daha
güzel bir şekilde sonuçlandırılması
gerektiğiyle ilgili çalışma yapılacak”
dedi.

Sorunların çözülmesini istediler
FETOB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent

Ciddi sıkıntılar var
FETOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Biçer de terör olaylarının bitirilmesi
halinde sektörün gerekli fedakarlıkları
yaparak Türkiye’ye daha çok turist
gelmesini sağlayacağını söyledi.
Biçer, taşıma yasasının bir an önce
düzenlenmesi gerektiğine işaret
ederek bu durumun gecikmesi halinde
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Uysal ise İngiltere pazarındaki
yüzde 12 düşüşün bu yıl daha
da artabileceğine işaret ederek
sorunların çözümlenmesini istedi.
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Başkanlar Fethiye’de

Ticaret Odası Başkanı Mehmet
Baysal, Fethiye Ticaret Odası
Başkanı Akif Arıcan, Fethiye Esnaf
Odası Başkanı Mehmet Soydemir,
FETOB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi
Nurkaya Gündoğdu ve Turizm eski
Bakanı Bahattin Yücel katıldı.
İlk açıklama ses getirdi
Toplantı Fethiye Belediye
Başkanı Behçet Saatcı’nın kısa
bir açılış konuşması ve misafirleri
selamlamasıyla başladı. Başkan
Saatcı yaptığı konuşmasında
ülkemizdeki terör olaylarının
artmasından duyduğu üzüntü
ve endişeyi dile getirdi. Bodrum,
Fethiye, Marmaris Belediye
Başkanlarının bir araya gelmesinin
çok önemli olduğunu ve bu
girişimin bir ilk olduğunun altını
çizen Başkan Saatcı, 2015-2016
Eğitim ve Öğretim yılı açılışının 28
Eylül 2015 tarihine ertelenmesiyle
ilgili 3 belediye başkanının
yaptığı ortak basın açıklamasının
Türkiye’de çok ses getirdiğini ve
yankı bulduğunu söyledi.

Marmaris, Fethiye ve
Bodrum ilçelerinin
dahil olduğu
“Başkanlar Zirvesi
Turizm Değerlendirme
Toplantısı”nın
2.’si Fethiye’de
gerçekleştirildi.
Fethiye’de buluşan
başkanlar “Başkanlar
Zirvesi’ni” devam
ettirme kararı aldı.

Güney Ege Turistik Otelciler
ve İşletmeciler Birliği (FETOB)
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Bülbüloğlu’nun girişimi
ile başlatılan “Başkanlar
Zirvesi Turizm Değerlendirme
Toplantıları’nın ikincisi Fethiye’de
gerçekleştirildi.
İlçeler arasındaki birlik ve
beraberliğin pekiştirilmesinin yanı
sıra; özellikle turizmde yaşanan
sorunlara bölgesel anlamda
çözüm bulabilmenin yolunu
açan toplantıların ilki GETOB’un
evsahipliğinde Marmaris’te
yapılmıştı. Başkanlar Zirvesi’nin
ikinci durağı ise Fethiye oldu.
Yüksek katılım
“Başkanlar Zirvesi Turizm
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Değerlendirme Toplantısı”nın
ikincisi Fethiye Belediye Başkanı
Behçet Saatcı’nın ev sahipliğinde
Fethiye Belediyesi Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya; Fethiye Belediye
Başkanı Behçet Saatcı, Marmaris
Belediye Başkanı M. Ali Acar,
Bodrum Belediye Başkan
Yardımcısı İsmail Altındağ, Fethiye
Belediye Başkan Yardımcısı Mete
Atay, GETOB Yönetim Kurulu
Başkanı. Bülent Bülbüloğlu,
FETOB Yönetim Kurulu Başkanı
ve TÜROFED Başkan Yardımcısı
Yavuz Torunoğulları, BODER
Yönetim Kurulu Başkanı Halil
Özyurt, Bodrum Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Kocadon,
Bodrum Esnaf Odası Başkanı
Erdoğan Başeymez, Marmaris

“Toplantılar devam etmeli”
Toplantının ev sahipliğini yapan
Başkan Saatcı’dan sonra söz
alan Başkanlar Zirvesi’nin mimarı
GETOB Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Bülbüloğlu, katılımlarından
dolayı tüm katılımcılara teşekkür
etti. Marmaris’te yapılan ilk
toplantıyı özetleyen Başkan
Bülbüloğlu, geleceğe dönük
çalışmalarla ilgili kısa bir özet
sundu. Başkan Bülbüloğlu,
toplantıların devam etmesinin
bölge turizminin gelişmesi
ve sorunlarının giderilmesi
açısından çok büyük yararı
olacağını belirtti. Bülbüloğlu, “Bu
toplantılarımızın Ticaret Odaları
ve Esnaf Odaları Başkanlarımızla
genişletilmiş olması çok önemli.
Bu işe Valiliğimizin ve Büyükşehir
Belediye Başkanlığının de mutlaka
destek vermesi gerekir, onları
da ziyaret edip derdimizi ve
sorunlarımızı anlatalım” dedi.
“Yıpranan otellere rağbet yok”
Bülent Bülbüloğlu toplantıda
sözlerini şöyle sürdürdü;
“Turizmciler olarak 2016 yılına
rahat girebilmemiz için gereken
önlemleri acilen almalıyız.
Gözlemlediğimiz kadarıyla tur
operatörleri eski otelleri gözden
çıkardı. Bu önemli bir girişimdir.

Kaliteden ödün vermeden
çalışmalı, çıtayı yüksekte
tutmalıyız. Bu bizim olmazsa
olmazımızdır. Bu konuda da
odalarla birlikte çalışmamız şart”
dedi.
Bölge için stratejik plan yapılmalı
Toplantıya misafir olarak katılan
Hilton Dalaman-Sarıgerme Resort
& SPA Genel Müdürü
Hakan Alpay; 19 Ağustos
2019 tarihi itibariyle Dalaman
Havaalanı’na inen uçak sayıları
hakkında geçmiş yıllarla
karşılaştırmalı olarak bilgi vererek
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tanıtma Genel Müdürü İrfan
Önal’ın geçtiğimiz haftalarda
Dalaman’da olduğunu ve bölge
için bir stratejik planı yapılmasını
istediğini ifade etti. Alpay, bu
çalışmanın şu an toplantıya
katılanlar tarafından rahatlıkla
yapılabileceğini söyledi.
“Kendi gücümüzü ortaya
koyalım”
FETOB Yönetim Kurulu Başkanı
ve TÜROFED Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Yavuz
Torunoğulları’nın açıklamaları
ise şöyle: “Muğla olarak kendi
gücümüzle ne yapacağımıza
kendimiz karar verelim. Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın da desteğini
alabilirsek çok daha güzel olur.
Haziran ayında Antalya’da
yapılan toplantıdan da olumlu
sonuçlar çıkmadığını ve verilen
rakamların gerçeği yansıtmadığını
düşünüyorum” dedi.
Turizmde değişim şart
Toplantıda söz alan Turizm eski
Bakanı Bahattin Yücel; “Olumsuz
giden bir tabloyla karşı karşıyayız.
Önümüzdeki günlerin daha
da kötüye gideceğini tahmin
etmek zor değil ama ümidimizi
de kesmeyelim. Türkiye iç
savaşın eşiğindeyken turizmi
konuşmak zor. Turizm Ankara’dan
yönetilemez ve Ankara’dan
çok şey beklemeyelim, kendi iç
dinamiklerimizi harekete geçirmek
zorundayız” dedi.
“Değişim şart”
Turizmde değişimin şart
olduğunu ifade eden Yücel, “Artık
günümüzde tur operatörlerinin
yerini elektronik aletler aldı.
Charter uçak taşımacılığı bitti.

Kanaatimce: Müşteri memnuniyeti
ön plana alınmalı ve TÜV gibi
bir mekanizmayla ölçülmeli.
Taklit ürünlere karşı mücadele
edilmeli. ‘Bu iş yerinde taklit ürün
satılmaz’ gibi tabelalar asılarak
güvence ve garanti verilmeli.
Yabancılara danışma merkezleri
kurulmalı. Uçak şirketleri ile
temasa geçilmeli. İngiltere
başta olmak üzere dünyanın her
yerinden tarifeli uçak koydurmaya
çalışılmalı. Gerekirse taşımalı uçak
şirketlerine koltuk başına bir para
teklif edilmeli” dedi.
Müjdeli haber toplantıda alındı
Okulların açılmasının 28 Eylül
2015 tarihine ertelenmesiyle ilgili
3 belediye başkanının yaptığı
ortak basın açıklamasının daha
mürekkebi kurumadan, Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun bu talebin
uygun görüldüğünü teyid eden
açıklamasının toplantı salonundaki
televizyondan izlenmesi
memnuniyet verici bir gelişme
ve birlikteliğin ilk meyvesi olarak
değerlendirildi.
“Birlikteliğimizi devam
ettirmeliyiz”
Toplantıda konuşan ve “Şuna
inanıyorum ki bu birlikteliğimizi
devam ettirirsek ve ilgili diğer
kurumlarla doğru işbirlikleri
kurarsak başaralı olmamızın
önünde hiçbir engel görmüyorum”
diyerek görüşlerini dile getiren
Marmaris Belediye Başkanı M. Ali
Acar, “Bence toplantıya katılan
Ticaret Odası ve Esnaf Odası
Başkanlarımızı da dinleyelim.
Bundan sonra ne yapacağımıza,
nasıl devam edeceğimize ortak
karar verelim. Bu birliğe bir şekil
verelim. Öncelikle bir sekretarya
oluşturulması gerekir diye
düşünüyorum. Çalışmalarımızı
bu sekretarya yürütsün.
Gelecek toplantının gündemini
hazırlasın. Bundan sonra gündem
çerçevesinde düzenli olarak
toplantılarımızı sürdürelim. İhtiyaç
çerçevesinde de diğer şehir ve
kurumları davet ederiz” dedi.
İşbirliği içinde rekabet
Toplantıya katılmaktan dolayı
memnuniyet duyduğunu ifade
eden Bodrum Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Kocadon, bu
hareketin aynı zamanda “İşbirliği
içinde rekabetçiliğin” çok güzel
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bir örneği olduğunu söyledi.
Kocadon, “İnanıyorum ki; bu
çalışma diğer şehirlerimize de
örnek olacak. Önümüzdeki
süreçte yazarları, sanatçıları da
getirip ortak tanıtım programları
yapalım. İzlenimlerimize
göre Bodrum çarşı esnafı
eski cazibesini ve güvenini
kaybetmeye başladı.
Bu güvenin tekrar tesis edilmesi
lazım. Ayrıca oluşturulan bu
birliğin sekretaryasının belediye
başkan yardımcılarından
kurulmasının çok daha iyi
olacağını düşünüyorum” şeklinde
konuştu.
“2016 sıkıntılı bir yıl olacak”
Toplantıda söz alan Marmaris
Ticaret Odası Başkanı Mehmet
Baysal; “Personel eğitimi ve
kalifiye eleman için işletmelerle
işbirliği yapmak zorundayız. Bizim
bu konuda yapılmış çalışmalarımız
var.
Bunları geliştirerek sürdürüyoruz.
2016 yılının sıkıntılı geçeceği belli
ama biz oda olarak üstümüze
düşeni yapmaya hazırız” diyerek
sözlerini tamamladı.

“Birlikte iş yapma kültürünü
geliştirelim”
Muğla’nın özellikle Bodrum,
Marmaris ve Fethiye ilçelerinin
dünyadaki diğer şehirlere göre
çok özellikli bir yer olduğunu
hatırlatan Fethiye Sanayi ve
Ticaret Odası Başkanı Akif
Arıcan, “Örneğin Mavi Yolculuk
gibi çok özel imkânlarımız var.
Ancak bir türlü gerektiği gibi
pazarlayamıyoruz. Biz birlikte iş
yapma kültürünü geliştirmeliyiz.
Bu girişim de bunun güzel bir
örneğidir. Fethiye Sanayi ve
Ticaret Odası olarak bizim de
personel eğitimiyle ilgili değişik
çalışmalarımız ve projelerimiz var.
Paydaşlarımızla ortak çalışıyoruz.
Anketörlerle hangi alanda
eğitim yapılacağını araştırıp
tespitlerimize göre çalışmalıyız”
dişe konuştu.
Başkanlar zirvesi devam edecek
Katılımcıların farklı konulardaki
görüşlerini aktarmasının
ardından yapılan ortak
açıklamayla; Bodrum, Fethiye ve
Marmaris birlikteliğinin birçok
anlamda yararlı olacağına ve
bölge genelinde faydalı işler

başarılacağına olan inanç dile
getirilerek “Turizm Değerlendirme
Toplantıları”nın devam etmesi
kararlaştırıldı.
Ayrıca; Bundan sonraki toplantıları
organize etmek, alınan kararları
takibini sağlamak, geliştirmek
ve hayata geçirmek için her
belediyeden birer temsilci ve bir
sekreteryanın oluşturulmasına,
temsilcilik görevini Fethiye
Belediye Başkan Yardımcısı Mete
Atay, Marmaris Belediyesi Özel
Kalem Müdürü Sedat Kirt’in
yanı sıra; Bodrum Belediye
Başkanlığı’nca belirlenecek bir kişi
tarafından yürütülmesine;

Uluslararası Ölüdeniz
Hava Oyunları Festivali
Yamaç paraşütü
denince ilk akla
gelen bölgelerden
biri olan Ölüdeniz,
Uluslararası
Ölüdeniz Hava
Oyunları Festivali ile
renkli ve heyecanlı
anlar yaşadı. 16’ncısı
gerçekleştirilen
hava oyunları
festivali Ölüdeniz
semalarını
renklendirdi.

Birliğin Fethiye’deki ikinci
toplantısında, okulların açılmasıyla
ilgili çağrımızı duyan ilgili
bakanlıklara yürekten teşekkür
edilmesine,
Gelecek toplantı önceden
belirlenecek bir gündemle, en
kısa süre içerisinde Bodrum’da
aynı katılımcılarla birlikte
gerçekleştirilmesine karar
verilmesinin ardından toplantı
sona erdi.

Fethiye’nin önemli turizm
bölgelerinden Ölüdeniz, Uluslararası
Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali
ile ’ne evsahipliği yaptı. Fethiye
Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve
Eğitim Vakfı (FETAV) öncülüğünde
Fethiye Belediyesi, Türk Hava
Kurumu, Fethiye Babadağ Güç
birliği ve Fethiye Otelciler Birliği’nin
(FETOB) destekleriyle düzenlenen
ve bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen
Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları
Festivali’ne 40 ülkeden yaklaşık 300
paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi
25 akrobasi pilotu da yer aldı.

31 artış yakalayarak rekor kırdı.
Yılsonunda uçuş sayısının 120 bini
bulmasını bekliyoruz. Uçuş sayılarının
artmasında pistlerin iyileştirilmesi,
yeni pistin açılması, yolların yapılması
ve alınan güvenlik önlemleri büyük
katkı sağladı. Amacımız Babadağ’ı
dünyanın bir numaralı yamaç paraşütü
merkezi haline getirmektir.”

şov büyük beğeni topladı. Festival,
dört gün boyunca yamaç paraşütü
pilotlarının uçuşlarıyla devam etti.

Görsel şov
Törenin ardından festivale katılan
paraşütçüler, uçuş hazırlıklarını
tamamlayarak uçuşlarını
gerçekleştirdi. Paraşütçülerin
gökyüzünde oluşturduğu görsel

Babadağ servet değerinde
16. Uluslararası Ölüdeniz Hava
Oyunları Festivali’nin açılışı
Babadağ’ın bin 700 metre
yükseklikteki pistinde bir tören
düzenlendi. Törende konuşan Fethiye
Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve
Eğitim Vakfı (FETAV) Başkanı Fethiye
Kaymakamı Ekrem Çalık, Fethiye’de
yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu
ifade etti. Fethiye’de her türlü
zenginliğin bulunduğunu belirten
Kaymakam Çalık, “Bu zenginlikler
içinden Babadağ başlı başına bir
servet değerinde” dedi.
Uçuş rekoru kırıyor
Fethiye’deki yamaç paraşütü
uçuşlarında önemli bir artış olduğunu
hatırlatan Kaymakam Çalık,
konuşmasına şöyle devam etti: “Bu yıl
turizmdeki düşüşe rağmen ilçemizdeki
yamaç paraşütü uçuşları yüzde
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Başkanların üçüncü
durağı Bodrum oldu
Bodrum, Marmaris ve Fethiye Turizm Koordinasyon Toplantıları’nın
üçüncüsü Bodrum’da gerçekleştirildi. Başkanlar, ilki Marmaris’te
ikincisi Fethiye’de gerçekleştirilen toplantıların üçüncüsünde
Bodrum’da buluştu.

Bodrum Yalıkavak’ta düzenlenen
toplantıya Bodrum Belediye Başkanı
Mehmet Kocadon, Marmaris
Belediye Başkanı Ali Acar, Fethiye
Belediye Başkanı Behçet Saatcı,
turizm eski bakanlarından Bahattin
Yücel, Bodrum Belediye Başkan
Yardımcısı İsmail Altındağ, Fethiye
Belediye Başkan Yardımcısı Mete
Atay, Bodrum Ticaret Odası Başkanı
Mahmut Kocadon, Fethiye Ticaret
Odası Başkanı Akif Arıcan, Bodrum
Deniz Ticaret Odası Başkanı Gündüz
Nalbantoğlu, Fethiye Deniz Ticaret
Odası Yöneticisi Bülent Telli, Bodrum
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Erdoğan Başeymez, Fethiye Esnaf
ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Mehmet Soydemir, Bodrum Otelciler
Derneği Başkanı Halil Özyurt, Fethiye
Otelciler Derneği Başkanı Yavuz

Torunoğlları, Güney Ege Otelciler
Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu,
Dalaman Havaalanı Yöneticisi
Çoşkun Aksoy, Fethiye Belediyesi
Meclis Üyesi Nurkaya Gündoğdu
ve Marmaris Belediyesi Özel Kalem
Müdürü Sedat Kirt katıldı.
Bölgesel tanıtım stratejisi
Toplantıda, Muğla kıyılarında
yaşanmakta olan göçmen sorunu,
terör olayları ve alınması gerekli
önlemler yanı sıra yaşamakta olan
sıkıntılı süreçte 2016 yılı turizm
tanıtımı ve pazarlamasına yönelik
alınması gereken önlemler, turist
gönderebilecek alternatif pazarlar
için görüş ve öneriler ile birlikte
“Bölgesel Tanıtım Stratejisinin”
oluşturulmasının yöntemi ve işleyişi
konuşuldu.
“2016 yılı için önlemleri şimdiden
almalıyız”
Yapılan sunumların ardından konuşan
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet
Kocadon, “Biz aylar önce bu işe
başladık. Bugün dönüp baktığımızda
hem Türkiye’mizdeki bu acı olaylar
hem komşularımızdaki sıkıntı hem
Avrupa’daki ekonomik sıkıntı bizi bir
araya daha önce getirmesi lazımken
bugünlerde gelebildik. Ama yine de
şanslıyız, herhalde böyle toplantıları
yapan da tek bizleriz. Şimdi
özellikle bu 3 belediyenin bir araya
gelmesinden büyük bir güç doğdu.
Hepimize bir güven geldi. Demek
ki birleşip bir araya gelebiliyoruz,
ortak konularda aynı fikirleri
paylaşabiliyoruz.
Turizm imajı
Ben onun için tüm katılımcı
arkadaşlara bu birlik beraberliği
sağladığımız için teşekkür ediyorum.
Bodrum’un tabi bir avantajı var,
Anadolu halkının Bodrum’a olan
merakı bizi biraz daha kurtarıyor.
Ama son günlerdeki özellikle artan
terör olayları ve Türkiye’nin birçok
yerinde akan kan, maalesef turizm
de yapsak hiçbirimizin içinde
bir mutluluk, huzur ve hiçbir şey
bırakmadı. Hepimizde bir gerginlik,
bir halsizlik, bir mutsuzluk tablosu
çiziyoruz. Her ne kadar kendimiz
bir çalışma yapsak da ya da birlikte
bir çalışma yapsak da; sonuçta
baktığımızda ülkemizdeki durum,
çevremizdeki durum turizmi de
ciddi etkiliyor. Yani onun için biz
Bodrum’u, Marmaris’i, Fethiyemizi
turizm imajında başarılı bir
çalışmayla doldurmamız lazım. Yoksa
2016 yılı da arkadaşlar, kayıp bir yıl
olacak.” şeklinde konuştu.
“Çok ciddi bir potansiyelimiz var”
Ardından söz alan Marmaris Belediye
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Başkanı Ali Acar, “Çok anlamlı
bulduğumuz, çok önemsediğimiz
bölgemiz adına oluşturduğumuz
bu yeni takımın 3. toplantısında
takım arkadaşlarıyla birlikte
olmak gerçekten heyecan verici.
Motivasyon açısından ve şahsım
açısından söylüyorum ki bu çok
önemsediğim bir tablo. Bölgesel
ve ortak sorunlarımız oldu. Hele
hele ortak sorunlarımızın ülkenin
fiziki koşulları ve bu olumsuz
tablo yüzünden ne hale geldiğini
gayet iyi gözlemleyebiliyoruz.
Baktığımız zaman çok ciddi bir
potansiyelimiz var. Bu potansiyel
hem altyapı zenginliklerimiz
ve turizmdeki zenginliklerimiz
açısından değerlendirilebilir
hem de arz açısından baktığımız
zaman gerçekten her üç bölgeyi
de birleştirdiğiniz zaman büyük
bir kapasite olarak ortaya çıkıyor.
Sadece bir tek Bodrum’un 1 milyon
ortalama ziyaretçi sayısının olduğu
düşünüldüğü zaman diğer ilçeleri
de buna dahil ettiğinizde, gerçekten
çok büyük bir pazar. Hem mevcudu
iyi bir şekilde koruyabilmek hem
de buna yeni ilavelerin gelişmesini
sağlayabilmek için çok ciddi
mücadele içinde olmamız lazım”
dedi.
“Pes etmek yok”
Fethiye Belediye Başkanı Behçet
Saatcı ise konuşmasında şunları
söyledi: “Turizm konusunda
alacağımız dersler var. Önce
çok açık yüreklilikle bunu ifade
edeyim. Birbirimizin tecrübesinden
yararlanarak gidebildiğimiz yere
kadar gideceğiz. Pes etmek yok,
arkadaşlar. Yani karınca gibi çalışıp
mücadeleye devam edeceğiz. Ancak
tabi sadece çalışmayla olmuyor bu.
Demek ki geçerli bazı objeler var
ilçelerimizde dışarıdan gelen turistleri
çeken. Biraz önce kardeşlerimizden
bir tanesi Fethiye ile ilgili Kore
örneğini verince gerçekten çok
ilginçtir. Bunlar sadece yazın
gelmiyor, kışın da oradalar. Yani biz
onları getirmek için özel bir çaba sarf
etmiyoruz. Demek ki coğrafya da
kendisine çekiyor. Bunu bu çabalarla
destekleyerek, bu coğrafyayı daha iyi
pazarlama şansına sahip olabilirsek
daha iyi tanıtım yapabilirsek,
herhalde başarılı oluruz. Ben
çabasından dolayı buradaki herkese
teşekkür ediyorum.”
Çalışmalar devam edecek
Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel,
toplantıların çok verimli geçtiğini
ifade ederek önümüzdeki günlerde
yapılacak ziyaretlerle de çalışmaların
devam edeceğini söyledi.
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TÜROFED sorunları
Bakan Topçu ile paylaştı
Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, Antalya’da TÜROFED
yönetimi ile bir araya geldi. Toplantıda 2015 sezonu
değerlendirilerek 2016 yılı ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya FETOB Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Yavuz
Torunoğulları da katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın
Topçu, T20 Turizm Bakanları
Toplantısı için geldiği Antalya’da
Türkiye Otelciler Federasyonu
(TÜROFED) Yönetim Kurulu ile bir
araya geldi. TÜROFED yönetimi
Bakan Topçu ile turizmin sorunlarını
paylaştı.
TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Ayık ve TÜROFED Yönetim
Kurulu üyeleri, Akra Barut’ta
gerçekleştirilen yemekte Kültür
ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu
ile 2 saat görüştü. Basına kapalı
gerçekleştirilen toplantıda Bakan
Topçu ve TÜROFED yönetimi,
2015 ve 2016 turizm sezonlarını
değerlendirdi.
Akra Barut’ta gerçekleştirilen
toplantıya, TÜROFED Başkanı
Osman Ayık, TÜROFED Başkan
Yardımcıları Ahmet Tok, Mehmet
İşler, Yavuz Torunoğulları, TÜROFED
Yönetim Kurulu Üyeleri Burhan Sili,
Bülent Bülbüloğlu, Cafer Tayyar
Zaimoğlu, Gazi Murat Şen, Gülçin
Güner, Mehmet Haluk Beceren,
KATİD Başkanı Murat Toktaş, GATOD
Başkanı Mete Akcan, AKTOB Başkanı
Yusuf Hacısüleyman, AKTOB Başkan
Yardımcısı Erkan Yağcı, AKTOB
Genel Sekreteri Kaan Kaşif Kavaloğlu,
AKTOB Yönetim Kurulu Üyeleri Yeliz
Gül Ege ve Selçuk Akıltopu, BODER
Genel Sekreteri Orhan Kavala,
TÜROFED eski Başkanı ve Barut
Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet
Barut ve Antalya İl Kültür ve Turizm
Müdürü İbrahim Acar katıldı.
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Türkiye Otelciler Federasyonu
(TÜROFED) her ay farklı bir bölgede
yaptığı toplantılarının sonuncusunu
Antalya’da gerçekleştirdi. Fethiye
Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı
ve TÜROFED Başkan Yardımcısı
Yavuz Torunoğulları da toplantıda
yer alarak bölge ve Türkiye turizmi
için yapılacak çalışmalar hakkında
TÜROFED Yönetim Kurulu’na
görüşlerini açıkladı.
Çalışmalar masaya yatırıldı
Akra Barut’ta bir araya gelen
TÜROFED yönetimi gündem
maddeleri üzerinde uzun bir
toplantı gerçekleştirdi. Osman Ayık
başkanlığındaki toplantıda ayrıca 2015
yılı değerlendirilerek 2016 yılı ile ilgili
yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı..
Bölgeler Antalya’da toplandı
Toplantıya TÜROFED Başkanı Osman
Ayık, Başkan Yardımcıları Ahmet
Tok, Mehmet İşler, Sururi Çorabatır,
Yönetim Kurulu Üyeleri Gülçin Güner,
Burhan Sili, Bülent Bülbüloğlu, Gazi
Murat Şen, Cafer Tayyar Zaimoğlu,
Mehmet Haluk Beceren, AKTOB
Başkanı Yusuf Hacısüleyman, KATİD
Başkanı Murat Toktaş, GATOD
Başkanı Mete Akcan ve BODER Genel
Sekreteri Orhan Kavala katıldı.

FETOB, TÜROFED
toplantısında
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nı Antalya’da gerçekleştirdi. Osman Ayık başkanlığındaki
toplantı Akra Barut’ta gerçekleştirildi. Toplantıya katılan FFETOB
Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Yavuz Torunoğulları,
Fethiye bölgesi adına değerlendirmelerde bulundu.
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TÜROFED ve TSS
Türk turizmi için
işbirliği yapacak

2 bin 214’ü Almanya’da olmak üzere
Avrupa’daki 3 bin 200 bağımsız
acenteyi tek çatı altında toplayan
Bağımsız Seyahat Acenteleri Örgütü
(TSS Group), Türkiye Otelciler
Federasyonu (TÜROFED) işbirliği
yapacak. Akra Barut Otel’de
düzenlenen toplantıya TSS Group
Başkanı Manuel Molina, TÜROFED
Başkanı Osman Ayık ve TÜROFED
Yönetim Kurulu katıldı.
“TSS ile işbirliği içinde olacağız”
Toplantıda TSS Group hakkında
bilgi veren TÜROFED Başkanı
Osman Ayık, Grubun 20 Avrupa
ülkesinde faal çalıştığını söyledi.
TSS Group’a bağlı Almanya’da 2 bin
200 seyahat acentesinin olduğunu
belirten Ayık, “TSS, her yıl 3,5 milyon
satış üretiyor. 4 milyar euro civarı
ciro yapıyor. Bu grup bizim için
çok önemli. Yapacağımız işbirliği
Türkiye’nin daha iyi pazarlanması
içindir. Beklentilerimiz doğrultusunda
gerçekleşmesi için TSS Group’la
bundan sonra her türlü işbirliğini
yapacağız. Kendileri de bir takım
özel projeler gerçekleştirecek.
Türkiye’nin tüm bölgelerini başta
Almanya olmak üzere tüm Avrupa’da
pazarlanması ve Türkiye’ye
seyahatlerin beklentilerimizin üstünde
gerçekleşmesi için TSS ile işbirliği
içinde olacağız” dedi.
Uzun soluklu bir işbirliği olacak
Almanya’da 10 bin civarında faal
seyahat acentesinin bulunduğunu

hatırlatan Ayık, “Bunların belli bölümü
belli grupların şemsiyesi altında. TSS
ise tamamen bağımsız ve bağlantısız
bir grup, ardında hiçbir tur operatörü
yok. Bunun için TSS Group’u çok
önemsiyoruz. Yapacağımız işbirliğine
çok değer ve önem veriyoruz. Biz
aynı gemideyiz. Tur operatör acente
bir iş üretebilirsek herkes daha fazla
kazanmaya başlayacak. Bu sonuçta
Türkiye’ye yönelik turizm hareketine
katkı yapacak. Hemen yarın neticesini
alacağız diye düşünmemek lazım.
Uzun soluklu bir işbirliği olacak.
Doğru noktalara doğru projelerle
yaklaştığımızda ülkemize ve
bölgelerimize bu işbirliğinin çok
önemli katkısı olacak” diye konuştu.
“Yeni satış kanalları açacağız”
TÜROFED ile iyi bir işbirliğinin
başlangıcı olacağını belirten TSS
Group Başkanı Manuel Molina ise TSS
Group’u 1992 yılında Almanya’nın
Dresden şehrinde kurduğunu
ifade etti. TSS Group olarak yeni
satış kanalları açacaklarını belirten
Molina, “Eski denenmiş sistemleri
devam ettiriyoruz. Yeni yolları da
araştırıyoruz. Yeni satış kanalları
açacağız. Teknoloji dünyasında
yaşıyoruz ama bizim işimiz insan
olacak. Almanya’da İspanya ve
Türkiye destinasyonu ağırlıklı
olarak satılıyor. Bizim yapmak
istediğimiz mesajı olduğu gibi kendi
kanallarımızdan kullanarak bire bir
onlara daha yakın ulaşmak. Bu işbirliği
ile otelci ile Almanya’daki acente

bürosunu ortak bir yerde birleştirip
aynı bilgilere daha kolay ulaşabilmeyi
sağlayacağız. Türkiye’deki otelci de
acente bürosundan daha net bilgi
alabilecek” dedi.
Türkiye’ye 1.2 milyon turist gönderdi
Yılda 7 ülkeye 3,5 milyon turist
gönderdiklerini belirten Molina,
“Türkiye geçen yıl gelen 1 milyon 200
bin, İspanya’da 1 milyon 300 bin turist
gönderdik. Turizmde hemen sonuç
bekleniyor. Bizim başlatacağımız
projeler uzun vadeli olacak. Onların
çözümlerini de zaman zaman
göreceğiz” diye konuştu.
Türkiye avantajlı
Türkiye’de yaşanan terör olayları ve
siyasi süreç ile ilgili görüşlerini de
açıklayan TSS Group Başkanı Manuel
Molina, “2015 senesini kaybetmedik.
Çok az bir kayba uğradık. Önemli olan
pozitif komünikasyona bağlanmak
lazım. Türkiye’ye pozitif hale
çıkarmamız ve üretmemiz lazım. Bir
sürü ülke gezdim. Türkiye’nin çok
avantajı var. İnsanları çok sıcak. Bunu
bürolarımızla insanlara yaymamız
lazım. Bunun üzerin ne kadar
pozitif haberler üretirsek o kadar
çok insanı Türkiye’ye teşvik etmiş
oluruz. Almanlar güvenli, rahat bir
yerde tatilini yapmak istiyor ve güzel
düşüncelerle geri dönmek istiyor.
Bunu dikkate almamız lazım” diye
konuştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Türkiye’ye gelen
turist sayısını arttırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam
ediyor. TÜROFED, bu çalışmalar kapsamında merkezi Almanya’da
bulunan ve Avrupa’da 3 bin 200 seyahat acentasını çatısı altında
toplayan Bağımsız Seyahat Acenteleri Örgütü (Touristik Service
System GmbH – TSS) ile işbirliği yapacak.
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Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü İkinci Ayak Yelken
Yarışları 3-4 Ekim 2015 tarihleri
arasında Fethiye’nin Çalış Plajı’nda
gerçekleştirildi.
Turistler büyük ilgi gösterdi
Otpimist, Laser ve LaserRadial
sınıflarında 8 kulübün ve 100’den
fazla sporcunun katıldığı yarışlara
Çalış’da tatillerini geçiren turistler
de büyük ilgi gösterdi. Renkli
görüntülerin oluştuğu Çalış
Plajı’nda yelkenli teknelerin
oluşturduğu manzara büyük
beğeni topladı.
Spor turizmi için önemli
Konu hakkında bir açıklama yapan
Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürü Serkan Öçalmaz, yelken
sporunun özellikle spor turizmi
açısından çok önemli olduğuna
söyledi. Öçalmaz, Muğla›nın
yelken sporunda iyi bir seviyede

olmasına rağmen bu başarının
kendisini tatmin etmediğini ifade
etti.
Daha büyük yarışlara müsait
Tükiye Yelken Federasyonu
Muğla İl Temsilcisi Eskar Aşkar
Güven ise Çalış Plajı’nın hareketli
salma yelken yarışları için
çok elverişli bir yer olduğunu,
sağladığı konaklama imkanı ile
de daha geniş katılımlı yarışlara
ev sahipliği yapabileceğini
kaydetti. Güven, Çalış Plajı’nın
Avrupa Şampiyonası’nın da dahil
olabileceği büyük yarışlara ev
sahipliği yapabileceği yönündeki
raporunu Türkiye Yelken
Federasyon’una sunacağını
sözlerine ekledi.
Yarışmaya katılan ve dereceye
giren sporculara 8 dalda ödüller
verildi.

Fethiye’de
yelkenler fora
Türk turizminin önemli merkezlerinden Fethiye, önemli bir
yarışmaya evsahipliği yaptı. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü İkinci Ayak Yelken Yarışları 3-4 Ekim 2015 tarihleri
arasında Çalış Plajı’nda gerçekleştirildi.
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