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Sezon“

“

Y
eni sezona girdiğimiz 

şu günlerde ülke ve 

dünya gündemi o 

kadar yoğunki biz turizmciler işi-

mize ve sorunlarımıza odakla-

namıyoruz. Özellikle haziranda 

yapılacak seçimler ve sonrasın-

da oluşacak tablonun iç siyaset-

te, sokaklarda nasıl bir yansıma-

sının olacağı herkes kadar sek-

törümüz tarafından da merak 

edilmekte ve dikkatle takip edil-

mektedir.

 Sezon beklentilerin altında 

sakin denebilecek bir şekilde 

başladı. Rusya Pazarı'nın topar-

lanamamış olması ve Hollanda 

Pazarı'nın geçen yılki sayıların 

gerisinde olmasının etkilerini de 

gözardı etmemek gerekir.. Özel-

likle Rus Pazarına bağlı oteller 

ve bölgelerde bu durum daha be-

lirgin olarak hissedilmektedir. 

Pazar kendisini toparlayamazsa 

bu durumun bizim Bölgemize 

asıl yansımasının önümüzdeki 

yıl olacağının da başta sektör 

profesyonelleri ve herkesin ma-

lumudur... Oteller pazarın korun-

ması için ciddi sayılacak indirim-

ler ve aksiyonlar yaptılar duyarlı 

davrandılar inşallah faydasını da 

hep beraber yaşayıp göreceğiz.. 

Bizim bölge olarak herşeye rağ-

men 2014 sayılarını sağlayaca-

ğımız yönündeki düşüncemizi 

ve öngörümüzü tekrar ediyorum.

 

 Haziran Ayında yapılacak se-

çimler ile birlikte Kültür ve Turizm 

Bakanlığı'nın iki ayrı bakanlık 

olarak yeniden oluşturulacağı 

fikri ve düşüncesi gündemdedir. 

Sektör olarak bize göre de doğru 

olan ve yapılması gereken 

budur. Turizm Bakanlığı bu doğ-

rultuda olabilecek yeni oluşumu 

ve Bakan'ında değişecek olması 

2016 ve sonrası için herşeyin ye-

niden planlanması anlamına 

gelir..

 Muğla Büyükşehir Belediye-

sinin de bölgemizde daha etkin 

çalışmalar ve yatırımlar yapmışı 

da son derece önemlidir. Belde 

belediyelerinin ilçe belediyesine 

dahil olmaları ile birlikte çıkan so-

runlar ve yapılamayan yatırımlar 

konusunda Büyükşehir beledi-

yesinin gerçek rolünü ortaya koy-

ması ve sorumluluğu alması ge-

rekmektedir..

 Haziranda yapılacak genel 

seçimlerinin ve 2015 turizm se-

zonunun bölgemize, ülkemize 

ve halkımıza hayırlı olmasını dili-

yorum..

Sevgi ve Saygılarımla

sakin başladı...
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SEKTÖR YASASINI 
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Ülkemizin en büyük ekono-

mik girdi kalemlerinin başında 

gelen, istihdama katkısı göz 

ardı edi lemeyecek boyut ta 

olan otelcilik sektörünün hali 

hazırda bir yasal güvencesinin 

olmaması nedeniyle sorunla-

rıyla birlikte büyümeye devam 

etmektedir. 

Otelciler, Fethiye ölçeğinde 

55 bin yatağı ve yaklaşık 12 bin 

çalışanıyla sezona hazırlanır-

ken mevcut pazarlardaki sıkın-

tılar, çevresel ve altyapısal so-

runlar, kalifiye personel sıkıntı-

larının yanında her yıl yaşadı-

ğımız iflas eden tur ve seyahat 

acentelerinin konaklama sek-

törüne verdiği maddi zararların 

gölgesinde sezona temkinli 

fakat umutla merhaba diyor.

Türkiye otelcilik sektörü ola-

rak yaklaşık 80 milyar ABD Do-

ları kurulu gücüyle yılda 35 mil-

yar ABD Doları üzerinde turizm 

geliri sağlayan, yaklaşık 40 mil-

yon turistin konaklamasına ola-

nak veren işletmelerimizle ve 

bu tesislerimizde emek yoğun 

sektör olarak 1.200.000 kişiye 

iş olanağı yaratan, aileleri ile 

birlikte 6 milyon kişiye katkıda 

bulunan sektörün niteliği ola-

rak 54 sektörle iş ilişkisinde bu-

lunan, Türkiye'nin cari açığının 

kapatılmasında önemli katkısı 

bulunan turizm sektörü olarak 

bizler, önümüze gelecek so-

runların bizi ve ülkemizi zorla-

yacağını düşünerek yetkilileri 

dikkatini çekmek istiyoruz. 

Dünya ekonomisinde özel-

likle Rusya'dan kaynaklanan 

ekonomik değişimin, Ruble'nin 

değer kaybı, ABD Dolarının 

beklenmedik ölçüde artışı, tu-

rizm sektörü olarak bizleri dü-

şündürmektedir. Diğer yandan, 

ülkemize turist getiren tur ope-

ratörlerinin düştüğü mali dar bo-

ğazların getirdiği iflaslar tur 

operatörcülüğünde hızlı karar 

alan ve etkili pazarlama yapan 

firmaları zor durumda bırak-

mıştır. Kurulacak sigorta fo-

nunda, tur operatörlerinin iş 

hacmi boyutundaki teminatları, 

olası iflaslar karşısında otelci-

lere bir nebze de olsa güvence 

oluşturacaktır.

2014 Kasım ayından itiba-

ren ülkemize olan turist gelirle-

rindeki düşüşler ve beklenen re-

zervasyonların halen yapılma-

mış olması hem tur operatörle-

rini hem de otelleri belirsiz bek-

lentiye sokmaktadır. 

 Kurulacak sigorta fonunda, tur
operatörlerinin iş hacmi boyutundaki
teminatları, olası iflaslar karşısında
otelcilere bir nebzede olsa güvence
oluşturacaktır.
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Özel l ik le, Rus tu r is t in 

yoğun olarak gittiği diğer ül-

kelerdeki rakamlar cesaret kı-

rıcı olarak gözükmektedir. 

Durumun, ülkemizde de 

aynı nitelikte seyri halinde 

otellerimizin geç açılacağı, 

çalıştırı lan işçi sayısında 

azalmaya gidileceği, istihda-

mın daralacağı ve bunun ço-

ğaltan etkisiyle diğer sektör-

lere de aynı şekilde yansıya-

cağı unutulmamalıdır.

Ülkemizin ekonomik ve 

sosyal geleceği dikkat alındı-

ğında turizm sektörünün çok 

önem verilmesi gereken bir 

sek tör ha l ine ge t i r i lmesi 

1980'lerde verilen teşvik ve 

desteklerin son yıllarda cazi-

besini kayıp etmiş, Bakanlık 

Belgeli Tesis olmanın hiçbir 

esperisi kalmamıştır. Sektö-

rün canlanması ve ayakta dur-

ması amacıyla yeniden özel 

önem kategorisine alınması 

gerekmektedir. Bu kapsam-

dan hareketle bugüne kadar 

çözümlenemeyen sorunları-

mız aşağıda belirtilmektedir.
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Turizmi Teşvik Kanunun güncellenmesi:

1982 yılında çıkan ve turizmde uluslararası 
güç olmamıza olanak veren Kanunun ivedi 
günün şartlarına uyarlanması ve ilk çıktığındaki 
etkisine kavuşturulması, “Turizm belgesine” güç 
kazandırılması, böylelikle yeni bir yatırım hamle-
si yapılmasına olanak vermesinin sağlanması,

Mesleki çatı örgütünün oluşturulması:

Yaklaşık 80 milyar ABD Doları kurulu gücü 
olan, dış satımın % 20 sini net olarak elde eden 
4000 civarında tesisi barındıran bir yapının çatı 
örgütü bulunmamaktadır. Sivil toplum örgütü şek-
lindeki yapılamalar ülkemizde maalesef güç yü-
rütülmektedir. Bu konudaki örneklerden yararla-
narak turizmde faaliyet gösteren tüm işletmeleri 
bir çatı altında toplamak haksız rekabeti önle-
yecek şekilde yapılandırılması ülkemiz açısın-
dan kazanç olacaktır. 

Sezonun uzatılarak işçilerin sezon so-
nunda işten çıkarılmalarının önlenmesi:

Özellikle yaz ve kış turizmine bağlı olarak ça-
lışan işletmeler sezon sonunda işçi çıkartmak zo-
runda kalmaktadırlar. Bunun önlenmesi amacıy-
la kasım-mart döneminde ödenmesi gereken 
SGK primlerinin yarısının devletçe karşılanma-
sı, işverenin de bu dönem için yarım maaş öde-
mesi uygulamasına olanak tanınması.

Çalışma izni alınması:

Bilindiği gibi daha önceki uygulamalarda ça-
lışmak amacıyla ülkemize gelen kişiler gerekli 
prosedürü burada tamamlamaktaydılar. Emek 
yoğun bir sektör olan turizmde yaklaşık 100.000 
civarında yabancı personel çalışmaktadır. Bun-
lara stajyerler de dahildir. Bunların Yasa’da belir-
tildiği gibi sadece yurtdışındaki konsolosluklar 

aracılığı ile başvuru yapması, gerek konsolos-
lukların hem kapasite hem de sayıca yetersi ol-
ması, gerekse konsolosluklara ulaşma zorluğu 
bulunması nedeniyle aranan elamanın bulunma-
ma sonucunu doğuracaktır.

Özellikle nadir dil olarak değerlendirilen Uk-
raynaca, Rusça, Kazakça, Tacikçe, Özbekçe, 
Türkmence, Gürcüce, Azerice, Farca, Korece, 
Japonca, Çince gibi dillerde yeteri sayıda eğitil-
miş eleman bulunmaması nedeniyle elaman 
açığı bu yolla kapatılıyordu. Bu nedenle iş baş-
vurularının yurt içinden de yapılmasına kolaylık 
getirilmesi yararlı olacaktır.

“GENEL SORUNLARIMIZ”
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Eğlence vergisi alınması:

Belediyelerce alınan eğlence vergisi uygula-
ması tesisler açısından cezalandırmaya dönmüş 
durumdadır. Burada uygulanan matrahın yeni-
den düzenlenmesi, bu konuda belediyelerce uy-
gulama birliği sağlanması yönünde yasal düzen-
leme yapılması. 

3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nun turizm bölgele-
ri, alan ve merkezleri açısından yeniden ele alı-
narak kıyılardaki kullanım sorunlarının çözülme-
si.

4 aylık pasaport süresi :

Pasaportlarının bitimine 4 ay kalanlar ülke-
mize alınmamakta, vize başvuruları otomatik ola-
rak red olunmaktadır. Özellikle pasaport alması 
zor olan ülkelerde, tatillerinin sonunu kapsayan 
pasaport sürelerine kolaylık sağlanması sektör 
açısından önemlidir. Bu kapsamda TÜROFED 
olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, İç İşleri Ba-
kanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı nezdinde ekli yazı-

larda görüleceği gibi girişimlerde bulunulmuştur. 
Bu konuda acil sonuç beklenmektedir.

Rus turistlerin kimlikle giriş yapmaları:

Bu sene yaşanması beklenen Rus turistlerle 
ilgili gelişme ülkemi her alanda etkileyecek gibi 
görünmektedir. Bu amaçla Rus turistleri girişleri-
nin oldukça kolaylaştırılması hem sektörümüz 
açısından hem de ekonomimiz açısından önem 
arz etmektedir. Daha önce ülkemizde buna ben-
zer uygulamalar yapılmıştı. Bu kapsama Rus tu-
ristlerin alınması çok önem arz etmektedir.

E-vize uygulaması:

İnternetin yaygınlaşmasına karşın vizelerin 
elektronik ortamdan alınması halen çoğu kişiler 
için zor olmaktadır. Bilindiği gibi ülkemize gelen 
turistlerin çoğunluğunu 50 yaş ve üstü turistler 
oluşturmaktadır. Bunların çoğunluğunda da dil 
sorunu bulunmaktadır. Gerek bilgisayar kullanı-
mı gerekse dil sorunu e-vize uygulamasında sı-
kıntı yaratmaktadır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da belli bir süreye kadar sürecin ertelenmesi ya-
rarlı olacaktır.

Hükümetçe açıklanan uçaklara yapılacak 
destek programı memnuiyet vericidir. Ancak bu-
rada daha rasyonel bir uygulamaya gidilerek tak-
vimle beraber destek programının yaygınlaştırıl-
ması, tarafların bir araya gelerek uygulamanın 
çerçevesinin çizilmesi yararlı olacaktır. 

Saygılarımla.

Osman AYIK
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Türkiye'nin en önemli pazarlarından biri hatta birincisi konumuna yükselen 
Rusya, Petrol fiyatlarının düşmesi ve Ukrayna ile aralarındaki çatışma ne-
deniyle Avrupa ülkeleri ve Amerika'dan gelen ambargolarla ekonomik sıkın-
tıya girmiş ve Rublenin değeri bir anda dolara karşı 32 Rubleden 70 Ruble-
ye kadar çıkmıştır.

Rusya, 2 trilyon Dolar'ı aşan gayrisafi yurtiçi hasılası ile dünyanın en büyük 
sekizinci ekonomisi durumundadır. Rusya Federal İstatistik Kurumu 
(Rosstat) tarafından açıklanan 2013 yılı işsizlik verilerine göre ise ülkedeki 
işsizlik oranı ise yüzde 5,5 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Sadece ekonomik değil aynı zamanda siyaseten de batı ülkeleri 
tarafından alınan yasaklar sebebiyle önemli bir turistik kategori olan 
ordu ve emniyet mensuplarının da yurt dışına çıkışlarının merkezi 
hükümet tarafından yasaklanması ile Rusya Pazarı iyice daralmış; 
bu kategorinin seyahat ettiği orta ve küçük ölçekli 30 Rus tur 
operatörü geçen yıl iflas etmiştir.

Bu yıl petrol fiyatlarındaki dramatik düşüş rublenin dolar ve 
Euro karşısında aşırı değer kaybetmesiyle yurtdışı seyahatler 
en çok etkilenen sektör olmuştur. (Devlet İstatistik Servisi 
ROSSTAT)

Bunun yansıra 2015 yılı başlarında sağlık personelinin de yurtdışına 
çıkışlarına benzer kısıtlamalar getirilmiştir. Bütün bunlar neticesinde 
Rusya'da milli gelir düşmüş harcanabilir gelir azalmış işsizlik artmış 
ve fabrikalar kapanmaya başlamıştır.

Turizm amaçlı çıkışlar %50-70 arasında düşmüş bulunmaktadır. (Irina 
Tyurinat – Russian Tourism Endustry Union Spokes Woman)

Geçtiğimiz aylarda Rusya'da düzenlenen Turizm Fuarında ve Rusya'da 
faaliyet gösteren çeşitli firmalar, basın/yayın ve PR  kuruluşları ile 
Moskova'da yapılan görüşmelerden edinilen bilgilere göre; Rusya'nın Türki-

ye'den görünenden daha kötü bir 
ekonomik kriz içinde olduğu anlaşıl-
maktadır. (Hatta yoğunluğuyla ünlü 
Moskova trafiği ekonomik krizden 
dolayı rahatlamış görünmektedir)

Bu durum sadece Rusların yurtdışı-
na gidişlerini drastic şekilde azalt-
mamış aynı zamanda Rusların yurt-
dışındaki harcamalarını da önemli 
ölçüde düşürmüştür.

Tur Operatörleri de Rusların bütçe 
kısıtlamalarından etkilenmiş ve tatil 
paketleri fiyatları yaklaşık %27 ora-
nında azalarak 720-730$'lara kadar 
inmiştir.

Ayrıca EU ülkelerinin yasakları da 
Rusları bu pazardan uzaklaştırmış-
tır. Örneğin gözle görülür bir şekilde 
Rusların Yurtdışındaki tax-free har-
camaları İspanya %43, Yunanistan 
%54 ve İtalya %56 düşmüş bulun-
maktadır. (Global Blue)

Ayrıca merkezi hükümet yurt içi tu-
rizmi desteklemek üzere uçak des-
teği (yurtiçi uçaklarda KDV'yi kaldır-
mıştır) dâhil her türlü kolaylaştırıcı 
faktörü de uygulamaya koymuştur. 
Örneğin; fuar zamanı Kırım'da, 
Sochi'de yaz turizmi döneminde 
otellerde yer kalmadığı tur operatör-
leri tarafından ifade edilmektedir. 
Yine Tur Operatörleri, Merkezi hü-
kümetle çatışmaya girmemek için 
yurtiçi paket turlar düzenlemiş ve 
önemli iç turistik destinasyonlarda 
şubeler açmaya başlamışlardır. 

%30 civarında erken rezervasyon 
potansiyeline sahip Rus Pazarı 
early bookinglerde krizden derin et-
kilenmiş Nisan başına kadar ner-
deyse yok düzeyinde erken rezer-
vasyon olmuştur. 

Dolar – Ruble kurunun dalgalı olma-
sı da satışları olumsuz etkilemekte 
düşme beklentisi ile tatile gitmek is-
teyenler bile son dakikayı bekle-
mektedirler. Bu durumdan en çok 3 
milyon civarında Rus ağırlayan An-
talya etkilenecek gibi görünmekte-
dir.
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� ĤHFĤFĨ  2013 Yılı 2014 Yılı Değişim Oranı 

Türkiye 3.078.563 3.278.405 6 

Mısır 1.909.240 2.565.726 34 

Yunanistan 1.175.629 1.016.083 -14 

İspanya 1.012.811 982.256 -3 

Tayland 1.034.977 933.759 -10 

Almanya 830.907 820.096 -1 

Çin 1.067.542 766.306 -28 

İtalya 725.841 747.379 3 

Diğer 7.456.227 6.501.559 -13 

Toplam 18.291.737 17.611.569 -4 

Yurt Dışına Çıkan Rus Turist Sayısı;

Avrupa ülkeleri arasında İspanya, Yunanistan en çok kaybedenler 
olmuştur. Buna karşılık daha ucuz destinasyon olan Bulgaristan, 
Montenegro ve Yunanistan'ın bazı bölgeleri erken rezervasyonlarda 
fazla düşüş göstermemişlerdir. (Ivor Vucelic)

Tablodan da görüneceği üzere 2014 yılında etkisini göstermeye başlayan 
ekonomik kriz özellikle Avrupa ve uzak doğu ülkelerinde önemli düşüşler 
yaratmıştır. Örneğin; Uzak Doğuya Rusya’dan yolcu taşıyan önemli Pazar 
payına sahip olan f irmaların; beklenti ler inin aksine satışları 
gerçekleştirememiş, hem uçak koltukları hem de otellere verdikleri ön 
ödemeler sebebiyle büyük oranda zarar ettikleri ifade edilmektedir. 

Rusya'dan çıkışlı faaliyet gerçekleştiren bazı firmalar finansal güçlükler 
sebebi ile uçaklarını azaltmaya (iade etmeye)başlamış, kış ve bahar 
başlangıcında yoğun şekilde eleman çıkarmış ve acentalara verdikleri 
komisyon oranlarını düşürmüşlerdir. 

NOTLAR:

 Doların 32 rubleden önce 70 Rubleye çıkması sonra 60 Rubleye  
hatta 50 civarına düşmesi satın alma gücünü ve kararlarını önemli 
oranda etkilemiştir.

 Erken Rezervasyonlar hemen-hemen durmuştur.

 İşten çıkarmalar yaygınlaşmış, işsizlik artmıştır.

 Rusya ekonomisi ağırlıklı olarak doğal tabi kaynaklara yani petrol ve 
gaza dayandığı için çoğu ürün özellikle gıda ürünleri ithal 
edilmektedir. Gıda ürünlerine %10'dan 40'lara kadar zam gelmiştir.

 Turizm kitlesinde piramidin en üstünde yer alan üst gelir gurupları 
(%15-20) ekonomik krizden etkilenmeyecek ve yurt dışı çıkışlarına 
devam edecektir.

 Orta gelir grupları aynı zamanda 
kalış sürelerini de azaltacaklar-
dır. Örneğin 10 gün kalanlar 
artık 7 gün konaklama yapabile-
ceklerdir.

 Rublenin değerinde son zaman-
larda meydana gelen yükselme 
ve 49'lara kadar düşmesi 45'e 
düşeceği beklentisini yaratmış 
bu durum tüketicilerde satın al-
malarını ertelemelere yol aç-
mıştır. Hatta 1 dolar 60 Ruble ci-
varındayken tatil satın alanlar 
şimdi bu paketleri iade ederek 
düşen kurdan tatil almak iste-
mektedirler.

 Talebi belirleyen tatil paketinde-
ki unsurlar:

 a- Uçak maliyeti

 b- Otel maliyeti

 c- Acenta komisyonu

 Buradaki maliyet unsurlarından 
otel fiyatları önce otelciler tara-
fından taviz verilmeyeceği ifade 
edilirken, sonradan bir indirim 
yarışı başlamıştır.

 Antalya'da 3 milyonluk Rus Tu-
riste hizmet veren yatak sayısı 
oldukça fazladır. Hatta sezon ba-
şında sadece Ruslara çalışan 
Kemer'deki birkaç otelin bu 
sene hiç açılmayacağı ifade 
edilmiştir.

 %60'ı olarak piramidin ortasını 
oluşturan orta gelir grupları 
satın alma gücü düştüğü için 
krizden en çok etkilenen dolayı-
sıyla en çok gelir kaybının yaşa-
nacağı kategori olacaktır. Asıl 
kayıp buradan beklenmektedir. 
Piramidin tabanında yer alan 
düşük gruplar zaten yurtdışı tu-
rizm paketi satın alımı yapama-
yacak kadar krizden etkilenmiş 
olacaklardır.

PAZARLAR ARASINDAKİ 
ETKİLEŞİM



Bilindiği üzere Avrupa ülkeleri büyük bir Rus turist kaybı 
yaşayacaktır. Yukarıdaki grafikte de görüleceği üzere 
Rusya'dan Türkiye ve Avrupa'ya giden turistler arasın-
da yaklaşık 1/3 oranında bir örtüşme görülmektedir. 

Avrupa'ya giden Rus turist sayısında %60 ila 70 arasın-
daki azalma Türkiye'ye yönlendirilebilirse Türkiye'nin 
uğrayacağı 1,2 milyon civarındaki kaybı telefi edebile-
cektir. Avrupa'ya giden özellikle İspanya'yı tercih eden 
Rus turistlerin tatil motivasyonu Türkiye'ye ikame edile-
bilir. 

Diğer taraftan özellikle Yunanistan'ı tercih eden Rus tu-
ristlerin tercih faktörleri üzerine çalışılıp Ege Kıyılarına 
yönlendirilebilmesi mümkündür. Bu amaçla İspan-
ya'daki tatil beldeleri ile Yunanistan'daki tatil beldeleri 
ürünleri iyice analiz edilip söz konusu hedef kitlelere ula-
şılabildiği takdirde bir nevi kişiye özel ürünlerle söz ko-
nusu turistler cezbedilebilir. (Daha sonra açıklanacak 
olan tatil paketi içine konacak alış-veriş unsurları gibi)

ADD City isimli marketing ve PR firması Yöneticileri ile 
yapılan görüşmede Rus toplumunda karar vericilerin 
kadınlar olduğu, özellikle 80 kuşağı kadınlarının bir 
bebek patlaması yaşadıklarını, çocuklu aile olarak tatil-
lerde tercihlerini ortaya koyduklarını ve seyahatlere 
çocuk bakıcılar ile birlikte gittiklerini belirtmiştir. Bu kitle-
ye ulaşacak bir iletişim kanalı uygulanması gerektiği 
yani bebekli ailelere yönelik çalışmaların güçlendiril-
mesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu kitlenin sosyal 
medya tutkunu olduğunu, adı geçen 25-35 yaş grubun 
evde oturup sosyal medyaya yoğunlaştığı (anne izleyi-
ci) ifade edilmektedir.

ADD City ayrıca Yelken, balık ve kara avcılığı gibi etkin-
liklerin de özellikle Rus erkeklerini çeken unsurlar oldu-
ğunu ve tatil paketlerine eklenerek paketlerin renklen-
dirilmesini ve paket çeşitliliğinin arttırılması gerektiğini 
belirtmişlerdir.

Rusya'nın önde gelen Sosyal medya liderlerinin (blog-
ger vb.) bir program dâhilinde Dalamana getirilmesi ve 
geçen sezon Yunanistan'da uygulanan ve aşağıda de-
tayları verilen satış taktiğinin Dalaman'a da uygulan-
masıyla genç ve orta yaş kitle kolaylıkla cezbedilebile-
cektir.

Yunanistan'da uygulanan satış taktiğine göre; 1€'ya alı-
nan bir tatil paketi ile Girit'e giden Rus turiste 2.000€ tu-
tarında bir kürk alma mecburiyeti koymuşlardır. Bu tarz 
bir bilinç yanılsamasıyla ciddi bir talep yaratılmıştır. Duy-
gusal satınalma adı verilen bu yöntemle paketlere alış-
verişte karıştırılmak yoluyla kriz ortamında bir fayda çı-
karılabileceği düşünülmektedir.

Moskova'dan 4 saatten fazla olmayan bir yolculuk sü-
resi ile Dalaman haftasonu tatili (Weekend Destination) 
(yurtiçi pazarda uygulama aşamasında olan) projesinin 
Moskova çıkışlı olmak üzere Dalaman Bölgesine uygu-
lanması görüşülmektedir. 

Uzun haftasonu turları gerçekleştirilebildiği takdirde; 
duygusal satınalma politikası ile zenginleştirilerek Rus 
turistlerin kısa dönem tatil ihtiyaçları için de bölgemizi 
tercih etmelerinin sağlanması düşünülebilir.

Ayrıca Rus turistlerin ödeme alışkanlıklarında interneti 
yoğun kullanmalarına rağmen, %70 oranında acenta-
lardan doğrudan satın alma yoluna gittikleri, internetten 
alımın zayıf olduğu da bilinmektedir.

Yukarıda belirtildiği şekilde; Bölgemiz ile alakalı kum, 
deniz, güneş konseptinin yanı sıra tatil paketlerinin zen-
ginleştirilmesi kısacası ürün farklılığı yaratılması Rus tu-
ristlerde en cezbedici unsur olarak gözlemlenmektedir.

RUSYA'DA DALAMAN TANITIM OFİSİ KURULMASI 
VE MARKETING NETWORK OLUŞTURULMASI

Rus toplumu, karakteristiği gereği güven duyduktan 
sonra büyük bir sadakat duygusunu benimseyen sadık 
müşteri grubuna girmektedir. 

Bu elemanlar, söz konusu sadık müşterileri büyük 
oranda yönlendirebilmektedirler. Dolayısıyla Bölgesel 
satışlarımızı arttırmak amacıyla kriz ortamında özellik-
le Avrupa ülkelerine gitmekte olan yolcuları Dalaman 
Havalimanına yönlendirmek için satış elemanları ile 
sıkı ilişkiler kurmak bu elamanlara sadakat programları 
uygulamak en önemli faktör haline gelmiştir.
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  2 0 1 4  

Þ E H ÝR  Y o l c u  

D O M O D E D O V O  5 1 . 3 4 4  

S H E R E M E T Y E V O  2 1 . 0 4 8  

V N U K O V O  6 6 . 5 7 6  

S T . P E T E R S B U R G  2 1 . 1 3 1  

R O S T O V  8 . 4 8 1  

U F A  7 . 4 2 2  

S A M A R A  5 . 4 9 2  

C H E L Y A B I N S K  2 . 5 7 9  

E K A T E R I N B U R G  3 . 4 6 3  

K R A S N O D A R  3 . 3 3 2  

V O L G O G R A D  3 . 0 1 7  

N I Z H N I Y  N O V G O R O D  2 . 8 3 4  

N O V O S I B I R S K  2 . 5 6 0  

O R E N B U R G  9 8 8  

P E R M  O B L A S T  1 . 3 7 2  

T o p l a m  R U S Y A  2 0 1 . 6 3 9  

Dalaman Bölgesine ise 2014 yılında 
Rusya'daki 15 havalimanından gelen 
yolcu sayısı aşağıdadır.



Sadakat programının bir parçası olarak ödüllendirmek 
ve özellikle bölgemizde info turlar dahil tatil yapmalarını 
böylece bölgemizi çok tanımalarını sağlamamız gerek-
mektedir.

2014 yılı başında kısmen uygulanan bu politika ile info 
turlar ile gelen satış elemanlarıyla kurulan iyi ilişkiler ve 
başlattığımız ödüllendirme programları sayesinde 
uçaklar yüksek doluluk oranı ile seferlerini gerçekleştir-
mişlerdir. (örneğin ilk sefer uçak konulan Krasnodar ve 
Volgograd bölgesindeki uçaklarda büyük bir başarı sağ-
lanmış)

Bu bağlamda Moskova merkezli tanıtım ofisinin yanı 
sıra Krasnodar, Volgograd, Nijninovgorod, Ekatarin-
burg, Rostov, Samara ve Kazan şehirleri pilot bölge ola-
rak seçilip öncelikle buradaki satış elemanlarına özel sa-
dakat programı uygulanmalıdır. 

Bu politika doğrultusunda satış elemanı sadakat prog-
ramı ile sağlanacak networkle krizden etkilenilmeyeceği 
gibi; giderek artan bir Rus yolcu potansiyeline sahip olu-
nabileceği düşünülmektedir. Diğer bir ifadeyle stratejik 
olarak Rus pazarında uzun vadeli olabilmek için sahaya 
inmek gerekmektedir.

Stratejik yaklaşımla uzun vadeli bakıldığında Rus paza-
rı geniş potansiyel taşımakta ve geleceğin pazarı olmak 
yönünde eğilimler göstermektedir. Ülkenin nüfusuna 
oranla yurt dışına tatil amaçlı giden kişi sayısı hala kü-
çüktür (%12-15 arasında) ve Türkiye konumu nedeniyle 
bu anlamda en avantajlı ülke olarak öne çıkmaktadır.

Ayrıca Rus halkı için görsellik oldukça önemlidir ve 
karar verirken etkili olmaktadır. Acentalara yapılan ziya-
retlerde Bölgemiz ile ilgili hiçbir görselin bulunmadığı 
müşaade edilmiştir. Bütün acentalara bölgemizle ilgili 
kaliteli görseller konulmalıdır. Örneğin aşağıdaki bölge 
görsellerinin çok etkili olacağı düşünülmektedir.

Acentalara yapılan ziyaretlerde satış elemanları ile ya-
pılan görüşmelerimizde dikkati çeken hususlar aşağıda 
sıralanmıştır;

1- Satış elemanlarının motive edilmesi çok önemlidir. 
2- Dalaman Weekend projesi için uygun uçağa ihtiyaç 
vardır. Hafta sonu Moskova dışına çıkacaklar için çok iyi 
bir ürün olabilir.(Bazı firmalar ile bu konuda ön görüşme 
yapılmıştır.)
3- Ruslar tatilsiz yapamaz

4- Rusların Türkiye'ye büyük sempati duymaktadırlar ve 
Batı'ya kızgın olduklarını ifade etmektedirler.
5- Pasaport yerine kimlikle Türkiye'ye giriş yapma söy-
lentisi bile büyük ilgi çekmektedir. Bu haberi radyodan 
duyan kişiler acentalarla iletişime geçip konunun doğru-
luğunu sormaya başlamışlardır.
6- Ruble ile satışa başlayacağını duyan kişiler Mısır'a yö-
nelmiştir.
7- Ruslar geçmiş sezonlarda Last Minute sevmelerine 
rağmen son zamanlarda %30 oranında early booking'e 
yönelmişlerdir.
8- Early Booking'te yarısı peşin kalanı tatile 3 hafta kala 
ödenmektedir.
9- Normal şartlarda Early Booking için Nisan en yoğun 
aydır.
10- Ruble'nin değeri çok dalgalanmaktadır, bu durum 
halkta çok beklenti yaratarak satın alma kararının erte-
lenmesine yol açmaktadır.

11- İç turizm devletin de desteği ile çok canlanmıştır.
12- İç turizmde Kırım ve Sochi çok popüler hale gelmiş-
tir.
13-Soçi de İyi oteller çok pahalıdır.
14- Kırım ve Sochi'de altyapı eksiklikleri çok ve servis 
kötü durumdadır. Dolayısıyla bu sene buraya gidenler 
gelecek sene başka bir yere büyük ihtimalle Türkiye'ye 
yöneleceklerdir. 
15- Bu nedenle stratejik olarak bu sene Kırım ve 
Sochi'ye gidenleri takibe almak uygun bir davranış ola-
caktır.
16- Termal oteller Ruslar tarafından sevilmektedir.
17- Dalaman weekend projesi için tren bileti kombineli 
paketler yapılabilir.
18- Dalaman Bölgesi hemen hemen tanınmamaktadır. 
Tanıtım için mutlaka çaba gösterilmeli sahaya inilmeli-
dir.
19- Sosyal medya fenomenleri Dalaman'a davet edile-
rek bir sosyal medya şenliği yapılabilir.
20- Rus Bayanlar için Emotional Purchasing denilen 
duygusal alış-veriş, erkekler için Fishing, hunting, boat 
sailing önemli ürünlerdir ve tatil paketine dahil edilerek 
tatil paketlerinde farklılık yaratılabilir.
21- Bölgede düzenlenecek info turlar son derece önem-
lidir.

 Hamdi Güvenç

 ATM Havalimanı Yapım ve İşletme A.Ş.
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2015 MITT MOSKOVA 
ULUSLARASI TURİZM FUARI

14�/�FETOB

Ü
lkemize en çok turist gönderen ülkeler ara-

sında 2.sırada bulunan Rusya, Ruble'nin 

yabancı para birimleri karşısında yaşadığı 

ciddi değer kaybı ve Rus ekonomisindeki belirsiz-

likler gibi 1 yıldır yakından takip ettiğimiz sorunları 

belirgin bir şekilde yaşadığını, bu yıl 22'inci kez 

gerçekleştirilen MITT – Mos-

kova Uluslararası Seyahat 

ve Turizm Fuarında hisset-

tirdi. Fuarda yapılan görüş-

melerde tur operatörlerinin 

karamsarlığı, risklerini mini-

mize etmeleri için yaptığı 

uçak iptalleri ve otelcilerden 

destek talepleri başlıca 

konu başlıkları idi ve 2015 yılında Rusya Pazarı-

nın beklentilerimizi karşılamayacağını belli eder 

derecedeydi ama tabii ki böyle büyük bir pazarın 

bitmesi söz konusu olamaz.

Rusya pazarının tatil için ilk tercih ettiği destinas-

yon Türkiye, bu özelliğimizi korumak ve böyle 

büyük bir pazarın bu kriz dönemini atlatması için 

pazarın desteğe ihtiyacı olduğu kabul etmemiz ge-

reken bir gerçektir. Tur operatörlerinin böyle dö-

nemlerde uyguladıkları stratejilerin başında uçak 

iptali, operasyon küçültme gibi uygulamalar var. 

Rusya pazarında kaybın artması ülkemizdeki tatil 

bölgelerinde geceleme sayılarında ciddi sıkıntı ya-

ratacağı için 2015 yılında planladığımız satış poli-

tikalarımızı ve diğer pazarlardan alacağımız pay-

ları etkileyecektir. Yurtdışı pazarlarından ülkemize 

gelen turist sayısı artışının, her yıl turizm bölgeleri-

mize yeni eklenen yatak sayısının çok altında kal-

ması nedeniyle, mevcut pazarlarımızdaki sayıları 

korumamız, hatta arttırmamız gerekmektedir. 

Rusya pazarında yaşanılan bu durumdan mini-

mum düzeyde etkilenecek bölgelerden biri olan 

Fethiye, ülke turizminde önemli bir yeri olan Rusya 

pazarına küçükte olsa destek vererek, Rusya pa-

zarındaki krizin sebep olduğu sıkıntının boyutunu 

azaltabilir, hatta bu durumdan faydalanmak iste-

yen diğer pazarları engelleyebilir.

Moskova fuarında Fethiye standına gösterilen 

güzel ilgi çok keyif ve mutluluk vericiydi. Fethiye 

bölgesi olarak turizm sektörü için önem arz eden 

fuarlarda tanıtım çalışmalarımızı bölgemizin gü-

zelliklerini ön plana çıkaracak büyüklükteki stand-

larda ve daha 

fazla tesis katı-

lımıyla gerçek-

l e ş t i r m e m i z 

bölge olarak al-

ternatif pazar-

larda güçlen-

memizi sağla-

yacaktır. 

Fethiye'mizin güzelliğinin tüm dünya farkında, bu 

farkındalığı arttırmak için elbirliği yaparak Turizm 

pastasından Fethiye'mize layık daha büyük ve 

güzel bir pay alabiliriz.

2015 yaz sezonunun herkes için güzel ve bol ka-

zançlı geçmesi temennisiyle…

 Serkan Doğan



K
ültür ve Turizm Bakanlığı, 4 - 8 
Mart 2015 tarihleri arasında ITB 
Berlin Uluslararası Turizm fuarın 

en büyük ülke standı ile Türkiye'yi ülkemizi 
tanıttı.

 
Hol 3.2'de  yer alan  standımız  Antalya  

Expo uluslar arası Botanik sergisini tanıtmak 
amacıyla ülkemizin bitki örtüsünden oluşan 
ağaç ve çiçeklerle donatılmış, her destinasyon 
için ayrı ayrı adacıklar ve stantlar oluşturmuş.

 
Daha önceki yıllara göre görsel özelliği 

daha çok beğeni toplayan bir  görünüm 
sergilemiştir. Ama profesyonellerin bir araya 
gelmelerini sağlayan toplantı alanları 
yeterince düşünülmemiştir.

 
Fakat  aldığımız olumlu yorumlara göre 

beğeni toplamış özellikle misafirlerin bol bol 
f o t o ğ r a f  ç e k t i r m e l e r i   i ç i n  f a y d a  
sağlamıştır.

 
Özellikle Çanakkale zaferinin 100. Yılı 

anma planı nedeniyle   ve  Dünyanın en büyük 
müzesi Türkiye projesi için organize edilen 
köşe ve tanıtım filmi büyük ilgi topladı.

 
Avrupa'daki  paket tur satışlarını düşüşü 

ve Rusya-BTD  pazarındaki sıkıntılar, Artı  
Rublenin Dolar karşısındaki değer kaybı 
görüştüğümüz profesyonellerin başlıca 
sıkıntıları arasındaydı. Muğla destinasyonu 
altında yer alan  standlarımız  ziyaretçilerin 
büyük ilgisini çekti.

 
Fuarda Fethiye Fetav – Fetob aracılığıyla 

çok iyi bir konumda yer alan standımızda 
tanıtıldı. Standı ziyaret eden tatilcilere 

Fethiye'nin tarihi, kültürü, yaşamı, eğlencesi, 
denizi, doğal güzellikleri hakkında bilgi verildi. 
Bölgemizde yer alan Fethiye Otelciler birliğine 
bağlı otellerin tanıtım materyalleri dağıtıldı.

 
İlçemiz Fethiye'yi, Ölüdeniz'imizi en iyi  

şekilde tanıtmak için  misafirlerimize gerekli 
bilgi ve iletişim detaylarını paylaştık.

  
Fethiye Standımızı İlgilere Thomascook  

Yetkilerinden Sayın İlhan Özmen ve  Almanya  
Öger Tour Product Manager Sn. Songül 
Göktaş –Rosati hanımın ziyaret etmesi  bizi 
umutlandırdı. Fethiye bölgesi için satışlarımızı 
arttırmak adına önlem almamız gerektiğini, 
diğer destinasyonlarla nasıl mücadele 
edeceğimiz konusunda görüşler  ve fikirler 
aldık. Bölgemize ilgi  gösteren birçok 
profesyonelle konuşup fikir alışverişinde 
bulunduk. Aldığımız  bilgiye göre 2015 yılının 
2014 yılına göre zor geçeceği bu bağlamda 
otelciler ve tour operatörlerinin olarak ortak 
hareket etmesinin bölgemiz sayılarına direk 
etki edeceğini paylaştılar.

 
ITB fuarı dışında Berlin Merkezde yer 

alan Reise Büroları  ziyaret etme şansı 
bulduk. Bölgemiz hakkında ve Fethiye 
Otelciler birliğine bağlı otellerimizin tanıtım 
materyallerini dağıttık. Bölgemize daha çok 
destek vermeleri için söz aldık. 2015 yılı 
Turizminin umut ettiğimiz gibi geçmesi arzu 
eder en azından 2014 de yakaladığımız 
sayıları tüm Türkiye olarak yakalamayı 
temenni ederim.

 
Soner Deveci
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Berlin’de tanıtıldı
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Birliğimiz FETOB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı'nda meydanda stand 

açarak çocuklarımıza değişik hediyeler verdi. 

Yönetim Kurulu üyemiz Zihni Bilgiç ve birlik 

sekreter imiz  Belk ıs  Targaç,  Beşkaza 

Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan kutlama 

etkinliğindeki stantta Letoonia Tatil Köyü'nden 

h e d i y e  e d i l e n  ş a p k a l a r ı  v e  h a y a l 

Sineması'ndan alınan sinema biletlerini 

öğrencilere dağıttılar.

“Yarınlarımızın teminatı olan miniklerimizin 

mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur” diyen 

FETOB Yönetim Kurulu Üyesi Zihni Bilgiç, 

sosyal sorumluluk projelerine her zaman 

olduğu gibi desteklerinin süreceğini söyledi.

mutlu ettik...

Çocuklarımızın

mutluluğu

bizi de

mutlu ediyor...

“
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İngiliz The Guardian gazetesi turizm sezonu öncesi Türkiye'nin en iyi 10 

plajını okuyucularıyla paylaştı. Web sitesinden de yayınlanan haberde 

Fethiye'den Kelebekler Vadisi, Kabak ve Gemiler Koyları tanıtıldı.
 
“Türkiye'nin en iyi plajları: Okuyucuların seyahat ipuçları” başlığıyla 

verilen bilgide Akyaka, Gökova, İztuzu, Alaçatı, Yalıkavak gibi plajların yer 

aldığı haberde Fethiye'den Kelebekler Vadisi, Kabak ve Gemiler Koyları 

tatilcilere önerildi. 
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“The Guardian Türkiye'nin en iyi plajlarını okuyucularıyla paylaştı”



Dalaman Weekend Destination Project toplantısı
19 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da yapıldı. 

Söz konusu tarihte saat 11:00'de İstanbul Turizm İl Müdürlüğünde, İl Turizm Müdür Yardımcı Hüseyin 
Gazi Coşan desteğiyle gerçekleştirilen toplantıya aşağıdaki kuruluş temsilcileri katılmıştır.

1- Hüseyin Gazi COŞAN       İstanbul İl Turizm Müdür Yardımcısı
2- A. Hamdi GÜVENÇ           Dalaman Havalimanı Genel Müdürü
3- Orhan SİVRİKAYA             Onur Air Tarifeli Seferler Genel Müdür Yardımcısı
4- Tuna TUNCA                     Onur Air Pazarlama Müdürü
5- Onur AKARDERE              Jolly Tours Ortak Seyahat Servisleri Müdürü
6- Saruhan ARGUN               Jolly Tours Operasyondan Sorumlu İç Turizm Müdür Yrd.
7- Sefa ÖZYURT                   ANI Tour Kültür Turları Operasyon Müdürü
8- Sefa TAŞHAN                   Kappa Tur Yurt İçi Kültür Turları Müdürü
9- Erdal ÇERİ                        Çeri Turizm Sahibi
10- Serdar ŞAHİN                   Tatilsepeti.com Ürün ve İş Geliştirme Müdürü
11- Emre TUNÇ                      Pronto Tour İç Turizm Müdürü
12- Bilgin KALKAVAN              Pronto Tour Bilet Departmanı Müdürü
13- Ali MÜRŞİT                       Dalyan Otelcileri Temsilcisi
14- Fethiye Otelciler Birliği FETOB Temsilcileri (2 kişi)

Dalaman Havalimanı olarak kısa bir sunum yapılmış (EK1) ve katılımcılara Dalaman Weekend 
Destination Project hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu projenin shoulder ve winter sezonlarında 
uygulanacağı ifade edilmiştir.

Proje kapsamındaki Dalaman Destinasyonunun hafta sonu turları için özellikle İstanbul'da yaşayan 
gezginler için iyi bir destinasyon olduğu algısı katılımcılara işlenmiştir.  Bu amaçla hazırlanan proje için 
tatil sitelerinden katkı istenilmiştir. Ulaşım ile ilgili özellikle bu anlamda Onur Air'in sağlayacağı katkı 
üzerinde konuşulmuştur.

Dalaman Bölgesinin Kaş-Kalkan'dan başlayarak Marmaris Datça'ya kadar olan alanı kapsadığı, bu 
alan içindeki tüm önemli turistik noktaların  paketlere dâhil edilebileceği, bu anlamda bölgenin bir 
hikâyeye ihtiyaç duyduğu, yaratılacak bölgesel hikâyelerin iyi düzenlenmiş profesyonel  bir kampanya 
ile yürütülebilecek bir proje olduğu belirtilmiştir.

Bölgeyi “weekend”
                canlandıracak   

18�/�FETOB
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Müteakiben Onur Air hazırlamış olduğu sunuma başlamıştır (Ek2). Onur Air Dalaman Havalimanı ile 2 
aydır üzerinde çalışılan bu projeye airline olarak destek vereceklerini  belirtmiş ve yaz – kış uçacak 
yeni bir tarife hazırladıklarını ifade etmiştir.

Onur Air hep birlikte yapılacak etkin bir çalışma ile bu projenin yürütülebileceğine inandıklarını, bunun 
için iyi bir kampanya gerektiğini, bu çalışma için kendi tabirlerince bir Travel menü şeklinde 
sunulmasını bölgesel bir etkinlikler takvimi yaratılması gerektiğini belirtmiştir.

 

Onur Air'den sonra sırasıyla tatil siteleri söz alarak 
konuşmaya başlamışlardır.

JOLLY TOUR
Firma yetkilileri Dalaman Bölgesine yaz 
sezonunda çalıştıklarını, Onur Air olmadığı için  
Atlas Air ile uçuşlarını gerçekleştirdiklerini, bölgeye 
olan az uçuşlar  nedeniyle koltuk fiyatlarının pahalı 
olduğunu belirtmişlerdir.

Bu yıl için koltuk planlaması yaptıklarını, mevcut 
durumda yaz satışlarının kolay, kış satışlarının zor 
olacağını, incentiveler ile satışlara daha kolay 
başlanacağını  ve bu anlamda Otelcilerden de 
destek verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Şu andaki durum ile ayda 2 defa 50 pax insentive  
turların uygulanabilir olduğunu, daha fazlası için 
özel kampanyalar oluşturulmasını, öncelikle yeterli 
sayıda uçak/sefer konulması gerektiğini ve bu 
uçakların lowcost mantığı ile çalışmalarını ve 
ağırlıklı kültür turları temalı operasyonlar 

düzenlenerek projenin etkin bir şekilde 
gerçekleştirileceğini belirtmiştir.

PRONTO TOUR
Firma yetkilisi Dalaman Bölgesinin İstanbulda 
yaşayan tüketiciler nezdinde çok tanınmadığını, 
çocuklu ailelerin daha çok Bodrum ve Antalya'yı 
tanıdıklarını ve tercih ettiklerini, bölgenin mutlaka 
yeni hikayeler üzerinde çalışması gerektiğini ifade 
etmiştir.

ÇERİ TUR
Dalaman Weekend Destination Projesine olum 
baktıklarını, iyi düşünülmüş bir proje olduğunu 
ancak üzerinde ayrıntılı çalışılması gerektiğini 
belirtmiştir. 

Acenta öncelikle satış elemanlarına yönelik 
bölgede bir info tur düzenlenmesi ve Gazeteci-
Yazarlara yönelik de özel bir ağırlama tertip 
edilerek bölge tanıtımının yapılmasına gerek 
duyulduğunu ifade etmiştir.

FETOB�/�19
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ürün olduğunu, bu derecede iyi bir ürünün büyük 
kitlelere hitap ettiğini, yalnızca bu ürünün kendi 
başına haftada birkaç uçuşu kaldırabileceğini 
belirtmiştir. 

Bölgenin Kültür ve Doğa turları için oldukça 
elverişli olduğunu ancak her bir unsurun 
hikâyesinin yaratılması gerektiğini, özellikle tarihi 
likya yolunun iyi işlenmesi durumunda çok iyi bir 
ürün olduğunu, bu derecede iyi bir ürünün büyük 
kitlelere hitap ettiğini, yalnızca bu ürünün kendi 
başına haftada birkaç uçuşu kaldırabileceğini 
belirtmiştir. 

Sonuç olarak;
1- Öncelikle Acenta mensuplarına info tur 
düzenlenmeli
2- Gazeteci-köşe yazarı, özellikle Gurme 
yazarların bölgeye info tur yaptırılmaları
3- Ürün geliştirilip (Kültür, doğa, yürüyüş, mutfak) 
uygun şekilde fiyatlandırılmalı
4- Özel katalog bastırılması
5- Bölge ile ilgili aylık etkinlikler programı 
düzenlenmesi'ni önermiştir.

KAPPA TUR
Firma yetkilisi, kendisinin sosyal medya ile 
özellikle ilgilendiğini, 
1- Dalaman Projesi için sosyal medyanın mutlaka 
kullanılması gerektiğini  
2- Çok sayıda follower ı olan Blogger'lara özel ilgi 
gösterilerek görüşülmesi gerektiğini
3- Önemli gezginler listesi oluşturulup bunlar ile 

mutlaka iletişime geçilmesinin elzem olduğunu 
belirtmiştir.

Jolly Tour firması yetkilisi araya girerek bu tarz üst 
düzey çalışmalar için (Gurme, Gazeteci/yazar) 
profesyonel bir PR firması ile işbirliği yapılarak bu 
ta rz  f i rma la r ın  öner i s i  doğru l tusunda  
profesyonelce çalışma yapılması gerektiğini 
belirtmiştir.

FETOB
FETOB Temsilcileri otelciler birliği olarak bu 
projeye tam anlamıyla destek çıktıklarını transfer, 
gezi, çevre turları, paraglading  otel vb. için 
başlangıçta ücretsiz yardımcı  olabileceklerini  
ifade etmişlerdir.

DALYAN OTEL TEMSİLCİLERİ
Toplantıya Dalyan Otelcileri adına katılım 
gerçekleştiren Ali Bey, Dalyan bölgesinin doğa, 
yürüyüş ve kanal, Kaunos turları ayrıca özellikle 
deniz mutfağı ürünleri için çok önemli bir bölge 
olduklarını ve ürün geliştirme işini kendilerinin 
üstlenmek istediklerini belirtmiştir.

Toplantıya katılım gerçekleştiren tüm katılımcıların 
projeye olumlu bakmaları ve işbirliği kararı 
alınması üzerine bir çalışma grubu oluşturulması 
hususunda mutabık kalınmıştır. Söz konusu 
Çalışma Grubu 17 Şubat tarihinde yapılacak ikinci 
toplantıya  kadar ürün - paket geliştirme ve 
kampanya konularında çalışma yapacak ve yol 
haritası çizecektir.
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Çalışma Grubu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır;

1- Onur Air              Tuna TUNAY
2- Kappa Tur           Sefa TAŞHAN                    
3- Çeri Tur               Erdal ÇERİ
4- Dalyan'dan         Ali MÜRŞİT
5- Dalaman Havalimanı'ndan oluşacaktır.

Müteakiben İstanbul İl Turizm Müdür Yardımcısı H. 

Gazi COŞAN'ın organizasyonunda Mutfak 

Dostları Derneği ile bir toplantı yapılmıştır. 

Dalaman Weekend Destination Projesine destek 

olmak için Mutfak şenlikleri (Hatay Mutfağı ve 

Lezzetler Şenliği benzeri) Nisan sonu – Mayıs 

başında 2 gece 3 günlük bir organizasyon 

yapılması, söz konusu organizasyona 10 Dergi, 10 

Gazete ve 30 TV mensubundan oluşan özel 

davetlilerin Doğuş Grubu Restoranları danışmanı 

Adnan ŞAHİN ile ortaklaşa organize edilmesi 

ayrıca 2-4 Şubat Madrid'de düzenlenecek Fusion 

Mutfak fuarına katılım gerçekleştirecek Adnan bey 

samimi arkadaşı olan 2 uluslararası şefi de 

Dalaman'a davet edeceğini belirtmiştir. 

Dalaman Weekend Destination Projesi için önemli 

bir PR desteği sağlayacak olan Mutfak Şenliği için 

kamu – sivil toplum örgütlerinin de desteğinin 

alınması konusunda mutabık kalınmıştır.

Ayrıca planlanan organizasyonlarda eksikliklerin 

yaşanmaması için bir PR şirketinin desteği 

alınacak ve bu desteğin maliyeti aylık 6.000Tl 

olmak üzere 3 ay olacaktır. Ayrıca yine bu konuda 

İngilizce – Türkçe bir adet kitap yayınlanacaktır. 

Bölge mutfağı Dalaman Weekend Destination 

projesinin en önemli unsurlarından biri olacaktır.

Müteakiben Adnan Bey bu amaçla yemek 

programları yapan önemli bir GOURME Gazeteci 

ve TV yapımcısı olan Nilay ÖRNEK ile bir toplantı 

tertip etmiştir. 

Nilay hanım İstanbul kökenli gurme seyahati 

yapan yaklaşık 10.000 kişinin olduğunu, bölge 

mutfağının tanıtılması için kendi gurme kanalında 

işbirliği yapabileceğini belirtmiştir.
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DALAMAN HAVALİMANI
İÇ VE DIŞ HAT TERMİNALLERİNİN İŞLETİLMESİ

YDA GROUP BÜNYESİNDEKİ

YDA (ATM) HAVALİMANI YATIRIM VE İŞLETME AŞ. TARAFINDAN YAPILACAKTIR

Dalaman Havalimanı 

Dış Hatlar Terminali 

Yap-İşlet-Devret mo-

deli ile 2003 yılı sonunda DHMI 

tarafından ihale edilmiş ve bu 

ihaleyi YDA Group bünyesindeki 

ATM Havalimanı Yapım ve İşlet-

me A.Ş. kazanmıştır.

 2004 yılında başlanılan Yeni 

Dış Hatlar Terminali inşaatı, 

ilave işler ile beraber sözleşme 

süresinden 8 ay önce, 29 Hazi-

ran 2006 tarihinde tamamlanmış 

ve Dalaman Havalimanı ATM 

Dış Hatlar Terminali 1 Temmuz 

2006 tarihinde işletmeye açıl-

mıştır; işletme Süresi 28 Nisan 

2015 yılına kadar devam etmiş-

tir.

 Dalaman Havalimanı Dış Hat-

lar terminali Yap – İşlet – Devret 

süresinin 28 Nisan’da bitmesin-

den önce İç Hatlar ile birlikte işle-

tilmek üzere yeni açılan ihale ve 

yeni firmamız tarafından kaza-

nılmak suretiyle 25 yıllığına işle-

tilme hakkı kazanılmıştır. Bu 

arada İç Hatlar Terminali, Dış 

Hatlar Terminali mimarisine 

uygun olarak yeniden inşa edile-

cektir.

 Yeni yapılacak terminal binası 

ile birlikte işletme süresi 31Ara-

lık 2040 tarihine kadar devam 

edecek olan İç ve Dış Hatlar Ter-

minal işletmeciliği toplamda 1 

milyar Euro’yu aşan rekor bir tek-

lif veren firmamız tarafından ye-

niden kazanılmıştır.

 Bu arada ATM Havalimanı 

Yapım ve İşletme A.Ş. unvanı 

YDA Havalimanı Yatırım ve İşlet-

me A.Ş. olarak değiştirilmiş bu-

lunmaktadır.

 DHMİ tarafından 01 Ağustos 

2014’te mevcut İç Hatlar termi-

nalinin Şirketimize Devir-Teslimi 

tamamlanmış olup söz konusu 

tarihten itibaren İç Hatlar Termi-

nali firmamız tarafından işletil-

meye başlanılmıştır.

 Sözleşme gereği 28 Nisan 

2018 tarihinde yeni iç hatlar ter-

minal binası inşaatı tamamlana-

cak olup hizmete açılacaktır. 

 2006 yılından günümüze dek 

YDA Grup iştiraki olan ATM tara-

fından işletilmekte olan Dış Hat-

lar Terminalinin yanı sıra, yurtdı-

şında işlettiğimiz Kazakistan 

Aktau Uluslararası Havalimanı 

ve inşaatlarını başarıyla tamam-

ladığımız Ukrayna Kiev Boryspil 

Uluslararası Havalimanı, Hatay 

Uluslararası Havalimanı ile dün-

yanın sayılı havacılık, bakım ve 

onarım merkezlerinden biri olan 

THY Teknik Havacılık Bakım ve 

Onarım Merkezi (HABOM) pro-

jesi ve inşaatına devam ettiğimiz 

Diyarbakır Uluslararası Havali-

manı gibi büyük projelerimizle, 

havacılık sektöründe, önemli bir 

yer edinmiş bulunmaktayız. Ha-

vacılık sektöründeki bu dene-

yimlerimiz, şimdi yine aynı heye-

can, vizyon ve inançla Dalaman 

Havalimanının iç hatlarının deği-

şimine de yansıyacak, Bölgemi-

zin gelişimine katkı sağlayacak 

bu yeni yapı ile Bölge Turizmine 

desteklerimizi devam ettirece-

ğiz.

 ATM Havalimanı
 Yapım ve İşletme A.Ş.
 Hamdi Güvenç

Hamdi Güvenç
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Balıkçı Barınağı'nda liman manzarası eşliğinde 
düzenlenen açılışta ilk olarak Fethiye Belediyesi Mehter 
Takımı gösteri yaptı. Kokteyl kutlamasına Kaymakam 
Ekrem Çalık, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı 
Faruk Akıncı, Belediye Başkanı Behçet Saatcı, 
Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Birliğimiz FETOB 
yönetimi, daire amirleri, turizmciler ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Açılış kokteylinde Fethiye ve 
Seydikemer Yörük Türkmen dernekleri etkinlik alanına 
kıl çadırı kurdu. Geleneksel kıyafetleriyle kıl çadırında 
oturan dernek üyeleri, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 

"EN ÇOK İNGİLİZLER TERCİH EDİYOR"

Açılış kokteylinde ilk olarak konuşan Fethiye Turizm 
Danışma Bürosu Müdürü Güler Uymaz  geçen yıl 
Muğla'ya yurtdışından 3 milyon 303 bin turist geldiğini, 
gelen turistlerin ülke bazındaki sıralamasında ise yüzde 
42'lik oranla İngiltere'nin ilk sırada yer aldığını 
vurguladı. Uymaz, İngiltere'yi sırasıyla Rusya, 
Hollanda, Almanya ve Polonya pazarlarının takip ettiğini 
bildirdi.

BÖLGE FARKLI TURİST PROFİLİNE HİTAP EDİYOR

Etkinlikte konuşan, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, 
Fethiye'yi her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin turistin 
ziyaret ettiğini söyledi. İlçenin dünyada eşi benzeri 
olmayan güzellikleri bünyesinde barındırmasıyla farklı 
turist profillerine hitap ettiğini kaydeden Çalık, bölgenin 
alternatif sportif aktivitelerde de farklı imkanlar 
sunduğunu belirtti. 

Çalık, hedeflerinin bu değerleri turizmin hizmetine 
sunarken zarar vermeden geliştirip, marka değeri 
kazandırmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bu konuda 
müşteri memnuniyetinin önemli olduğuna değinen 
Çalık, şöyle konuştu: "Gelen turistlerin bu memleketten 
memnun ayrılması, dostlarına tavsiye etmesi ve 
tekrardan gelmeyi düşünmesi markalaşma sürecinin en 
önemli özelliği. Bunu sağlamak üzere hizmet, çevre ve 
ortam temizliği, hijyen ve insan ilişkileri önem taşıyor. Bu 
faaliyetleri yürütürken önümüze çıkan en önemli sorun 

ise sezonun kısa olması. Burada temel hedefimiz bu 
sezonu mümkün olduğu kadar genişletmek."

TURİZMİ EN İYİ ANLATAN AFİŞ VE RESİM 
YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SUNULDU

Kutlama esnasında Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen turizm konulu afiş ve resim 
yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri 
alkışlar arasında sunuldu. Resim dalında belediye 
Fenlisesi öğrencileri Elyo Başağan birinci, Betül Eser 
ikinci, Zehra Kameroğlu üçüncü, Beyza Karayaman da 
dördüncü oldu. Öğrencilere ödüllerini Kaymakam 
Ekrem Çalık sundu. Afiş Yarışmasında Şefika Pekin 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Meliha İzal 
birinci, Belediye Fen Lisesinden Kayra Gök ikinci, 
Tuğba Durukan üçüncü, Şefika Pekin Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinden Gamze Kökten'de mansiyona layık 
görüldü. Bu öğrencilere ödüllerini Garnizon komutanı 
Faruk Akıncı ile Belediye Başkanı 
Behçet Saatcı sundu

 KUTLAMADA KÜLTÜR KAYNAŞMASI YAŞANDI

Konuşmaların ardından, Rusya'dan gelen dans ekibi 
söyledikleri şarkı ve danslarıyla izleyenlerin beğenisini 
topladı. Daha sonra, Yörük Türkmen derneklerinin 
üyeleri yerel sanatçı Adem Kazan'ın söylediği türkülerle 
yöresel oyunları sergiledi. Yörüklerin oyununa 
Rusya'dan gelen dans ekibi de de eşlik etti. Etkinlikte 
ayrıca vatandaşlara ikramda bulunuldu.

39.Turizm Haftası Renkli Geçti...

Fethiye'de 39. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Fethiye'deki 
Yörükler ve Rusya'dan gelen dans ekibi aynı müzikle oynayıp yeni 
turizm sezonuna "merhaba" dedi.

“

“







FETOB 10. olağan Genel Kurulu
23 Mayıs'ta yapılacak...

FETOB

“
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 Birliğimizin olağan genel kurul toplantısı 16 Mayıs 2015 Cumartesi, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 
23 Mayıs 2015 Cumartesi günü yapılacak.

 Birlik başkanımız Yavuz Torunoğulları kongre ile ilgili yaptığı açıklamada, “3 yıllık görev süremiz Mayıs'ta bitiyor. 
Gerçekleşecek olan GENEL KURUL da yeni bir yönetim oluşacak. Başkanlık makamının üst üste 2 dönem ile sınır-
ladığımız tüzüğümüze göre bir dönem daha görev yapabilme imkanımız olacaktır. Siz değerli üyelerimizin takdiri ve 
desteği ile FETOB ve TÜROFED de uzun süre görev yaptım.. Şahsım ve arkadaşlarım ile birlikte Bölgemize ve Ülke-
mize elimizden geldiği kadarıyla hizmet etmeye çalıştık. Özellikle TÜROFED Başkan Yardımcılığı görevine gelme-
mizde Fethiye için önemli bir aşama ve kazanç olmuştur.

 Görev sürelerimiz boyunca destek veren başta Kamu olmak üzere Sektörümüze , üyelerimize, basın kuruluşla-
rına ve tüm dostlara teşekkür ediyoruz .. Genel Kurulumuza katılımınız bizleri onurlandıracaktır...” dedi. 

 Fethiye Otelciler Birliği Derneği’mizin kongre ile ilgili ayrıntılar ise şöyle: 
Derneğimizin 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat: 10:30’da Orka Sunlife Resort 
Hotel’de, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü aynı yerde saat 13:00’da ve aynı gün-
demle yapılacaktır.

  GÜNDEM

  1) Açılış ve yoklama
  2) Divan Heyetinin oluşturulması,
  3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  4) Üye aidatlarının arttırılması,
  5) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
  6) Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası,
  7) Organların Seçimi;
  7.1. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ,
  7.2. Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  8) TÜROFED Delegelerinin Seçilmesi,
  9) Dilek ve Temenniler,
  10) Kapanış.

 Teşekkürler...

 Öncelikle üç yıl önce bizleri bu göreve layık gören, bu sürede Yönetim Kurulu’ndan katkı ve desteğini esirgeme-
yen siz değerli üyelerimize teşekkürü bir borç biliyoruz.

 Görevde bulunduğumuz süre içerisinden kapılarını bizlere her zaman açık tutmuş, bizlere vakit ayırarak sorun-
larımızı dinlemiş ve bunlara çözüm üretmeye gayret etmiş olan Valilerimiz ve Kaymakamlarımız, Belediye Başka-
nımız Sayın Behcet Saatcı, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Veli Çelik, Dernekler Masası Başkanımız Sayın 
Cengiz Demirci’ ye teşekkür ederiz.

 Yine bu süre içerisinde maddi katkıları ile yanımızda olan sponsorlarımız Lokman Hekim Özel Sağlık Hizmetleri 
Ltd. Şti, Tempa Turizm Ltd. Şti., Mavi Deniz OSGB, Cankurtaran İlk Yardım Merkezi, Lisans Çevre ve İş Güvenliği, 
Birikim Analiz Kimyasal Maddeler ve Temizlik Ürünleri, Yakut Mesleki Eğitim Merkezi  firmalarına teşekkür ederiz.

 FETOB
 Yönetim Kurulu
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F
etob( Fethiye Otelciler Birliği) ‘nin 3 ayda 
bir yayınlanan ve Fethiye’deki Turizm 
Sektörü ile iş dünyasına hitab eden bu 

güzel dergisinin bir önceki sayısında ‘Turizmi Za-
mana Yaymak’ başlıklı bir köşe yazısı kaleme al-
mıştım. Şimdi ise Turizm Sezonu na başladığımız 
bu günlerde , 15-22 Nisan tarihleri arasındaki Tu-
rizm Haftası açılışı ve etkinlikleri kapsamında Fet-
hiye Kaymakamlığı Kültür Merkezimizde Fethiye 
Yöremize ait Halı, Kilim, Çini İşlemeciliği ve Kırk 
Yama kurslarımızda hazırlanan el emeği, göz 
nuru eserler ile fotoğraf sanatcısı Bünyamin 
ŞAHİN’in fotoğrafları sergilenmiş ve halkımızdan 
yoğun ilgi görmüştü.

    Bu yazımızda ise folklor değerlerimiz içerisinde 
’Halk Bilgisi’ başlığı ile yer alan Geleneksel El Sa-
natları Kapsamındaki yöremize has Halı, Kilim do-
kumacılığından bahsedeceğiz: Geçmişi yüzyıllar 
öncesine dayanan Türk Halıcılığı M.Ö. III. Yüzyıl-
larda dokunulduğu düşünülen Altay Dağlarının 
eteklerinde Pazırık Kurganında bulunan ilk halı-
dan bu yana farklı örneklerle geliştirilerek günü-
müze kadar gelmiştir.Göçebe topluluklarının 
yaşam biçimi olan ‘Dokuma Tekniği’ Orta Asya dan 
Anadolu ya göç eden Oguz Boyları( Türkmenler) 
tarafından batıya doğru getirildiği düşünülmekte-
dir.

 Gelenek ve Göreneklerimizi yansıtan , Kültürü-
müzü gelecek nesillerimize taşıyan halıcılığımız ül-
kemizin bir çok yerinde dokunulmaktadır. Fethiye 
Yöresinde , biri seccade boyutunda üretilen 18. ve 
19.yüz yıla ait örnekleri taşıyan’ Meğri ‘ ( Makri) ha-
lılarıdır. Diğeri ise, Kaya Köyü Halısı( Kaya Halısı) 
olarak adlandırılmaktadır. Bunlar küçük boyutlu 
halılardır.

 Kaya Halısının , motif özellikleri tamamen bitki-
sel olup, köşe göbek ve serpme motifli halılardır. 
Renkler tamamen Yörük Kültürünün özelliklerini 

taşımaktadır. Geçmiş yıllar içerisinde kaybolmaya 
yüz tutmuş bu önemli Foklorik değerlerimizden 
olan Kaya Halısını ve Kilimini yaşatmak, gelecek 
kuşaklara aktarmak adına, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma-
lar sonucu 2012 yılından itibaren, Halk Eğitim ve 
Belediye işbirliği ile bu kurslar başlatılmıştır. Ge-
nellikle Ocak-Şubat aylarında başlayan bu kurslar 
haziran ayı başlarında sonlandırılıp, tekrar eylül 
ayında başlatılarak yıl sonunda bitirilmektedir.
 
 Fethiyemizin bütün köylerinin kendine has bir 
kilim çeşidi ve değişik renkleri vardır. Farda Kilim-
ler, Esen Köy, Dont, Karaçulha da dokunur. Konar, 
Göçer Yörükler ise Karaçul ve Alaçul gibi keçi kı-
lından, kıl veya yünden dokunur.

   1982 Yılında Kültür Merkezi odaklı Kütüphane 
ve Müzeden oluşan kompleksimizde Halk Eğitim 
Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile yap-
tıgımız protokol geregi, Halı-Kilim Dokumacılıgı 
kursumuz ile Çini İşlemeciliği ve Kırk Yama Kurs-
larımız yaklaşık 44 kursiyer ve 3 usta öğretici ho-
calarımız tarafından sürdürülmektedir .Fethiye 
Kaymakamlığımız ve İl Müdürlüğümüzün destek-
leriyle, Bakanlığımızın da olurlarıyla Mayıs ayı or-
talarında 32 yıldır hizmet veren Kültür Merkezimiz 
binası tadilat, tamirat ve yenileme çalışmalarıyla 
onarılıp daha çok kesime ve daha iyi hizmet vere-
bilen , moderinize bir Kültür Merkezi haline getir-
meyi amaçlamaktayız. Tadilat sonrası, İşkur ve De-
netimli Serbestlik Kurumlarıyla da iş birliği yapa-
rak, Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sa-
natları Kurslarıyla atalarımızdan günümüze kadar 
gelen bu sanatları yaşatarak gelecek nesillerimize 
aktarmayı hedefliyoruz.

 Atilla ÖZGÜL
 İl Kültür ve Turizm Müd. Yrd.
 Fethiye Sorumlusu

“

“

Folklor
      Değerlerimiz



CANKURTARAN
İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

CANKURTARAN
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

FETHİYE’DE HİZMETİNİZDE

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞYERİ HEMŞİRESİ

İŞYERİ HEKİMİ

Taşyaka Mah. 137 Sok. No:28/1 (Ovacık Köprüsü) Feyhiye - MUĞLA
 

Telefon: 0252 612 70 90 GSM: 0545 645 65 30

CANKURTARAN TIP HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.



M
uğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 
üretilen bilgi ve teknolojinin uygulama-
ya dönüştürülerek ticarileştirilmesine, 

topluma karşı sorumluluğunun parçası olarak 
üniversite ile sanayi arasında işbirliği oluşturul-
masına, mevcut işbirliklerinin geliştirilmesine, 
sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin 
üniversitede üretilmesine yardımcı olmak, üni-
versitenin akademik vizyonuna uygun yeni 
proje fikirlerini ve fon imkânlarını duyurmak, pa-
tent başvurularının yapılması ve girişimciliğin 
geliştirilmesine katkı sağlamak üzere “Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi (MU – TTO)” kurulmuştur. MU – TTO hem 
üniversite hem de Muğla İli açısından önem ta-
şımaktadır. Çünkü bu ofis ile Muğla İli’ndeki kar-

şılaştırmalı üstünlüklerin (tarım, turizm, mermer 
vb.) ticarileştirilmesini sağlayan başka bir kamu 
ya da özel kuruluş bulunmamaktadır. Bu nokta-
da MU – TTO üniversite ile sanayi arasındaki iş-
birliğinin sağlanması açısından bir ara yüz nite-
liği taşımakta ve sektörlerde bulunan yenilikçi fi-
kirlerin ticarileştirilmesine ve sürdürülmesine 
imkan tanımaktadır. Bu doğrultuda MU – 
TTO’nun üniversite-sanayi işbirliği gelişmesine 
katkı sağlayan, teknolojinin ticarileşmesi süre-
cini destekleyen ve akademik araştırmalara lo-
jistik destek veren bir ara yüz olarak tasarlandı-
ğını söylemek mümkündür. Böylelikle de üni-
versitedeki bilginin topluma fayda sağlaması 
amacıyla katalizör görevi yapmasına yardımcı 
olmaktadır.

FETOB
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MUĞLA SITKI KOÇMAN
ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
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MU – TTO’nun Muğla İli ve üniversitede sunduğu hizmet alanları ise aşağıdaki gibidir: 

• Ulusal ve Uluslararası Proje Çağrılarına Ulaşma ve Ortak Bulma 
• Yenilikçi Proje Fikirleri İçin Uygun Fonlar Bulma ve Yönlendirme
• Proje Hazırlama 
• Proje Yürütme ve İzlemede Teknik Destek Sağlama
• Firma ve Araştırmacı Eşleştirmeleri Yapma
• Test, Analiz, Laboratuvar, Danışmanlık İşbirliği Sağlama
• Patent Ön Araştırması Yapma
• Yenilik Araştırması Yapma
• Patent Alma ve Ticarileştirme Süreçlerine Katkı Sağlama 
• Fikirlerin Ürünlere Dönüştüğü Süreçte Eğitimler Verme ve Farkındalık Yaratma 
• Bölgesel ve Sektörel Sorunlara Çözümler Sağlama 

MU – TTO bünyesinde faaliyet gösteren her bir modül daha yaygın bir etki yaratabilmek 
adına Muğla İli’nde farkındalık yaratmak ve sektör odaklı üniversite – sanayi arasında aktif 
iletişim noktaları oluşturmayı hedeflemekte ve fikirlerin ürünlere dönüşmesine uygun 
imkanı sağlamaktadır. 

 MU – TTO kapsamında temel 5 modül hizmet 
sunmaktadır. Her bir modül üniversite ve sanayi 
işbirliğinin sağlanması noktasında hizmet ver-
mekte olup, kendi içerisinde de aşağıdaki hiz-
metleri sunmaktadır:

 Farkındalık ve Eğitim Modülü: Muğla 
İli’ndeki işletmeler; Ar-Ge, üniversite sanayi iş-
birliği yürütülebilecek faaliyetler ve teknolojik ko-
nularda bilgi sahibi olunmasına imkan tanıya-
cak üniversite içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin yü-
rütülmesidir. 

 Proje Destek Modülü: Üniversitelerin ve iş 
dünyasının çeşitli hibe destek programlarından 
yararlanması için bilgilendirme, projelendirme 
ve idari destek işlemlerinin yürütülmesini sağla-
maktır. 

 Üniversite - Sanayi İşbirliği Modülü: Üniver-
site ve sanayi arasında işbirliği protokollerinin 
hazırlanmasını sağlamak ve AR – GE faaliyet-
lerinin yürütülmesine imkan tanımaktır. 

 Fikri Haklar Modülü: Üniversitedeki Fikri ve 
Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi kapsamında 
değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, 
patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi-
ne destek olmaktır. 

 Şirketleşme ve Girişimcilik Modülü: Girişim-
cilik ruhunun artırılması amacı ile girişimcilere 
şirketleşme konusunda TTO tarafından idari ve 
mali destek verilmesi, yeni kurulan şirketlerin 
KOSGEB ve Kalkınma Ajanslarından mali des-
tek almaları sağlanması amacıyla TEKMER’de 
yer verilerek, proje oluşturmalarının desteklen-
mesini sağlamaktır.arı oluşturmayı hedefle-
mekte ve fikirlerin ürünlere dönüşmesine uygun 
imkanı sağlamaktadır. 
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G
üney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 2015 yılında 
Aydın, Muğla ve Denizli illerinde ‘Alternatif Turizm, 
Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi ile Yeni-

lenebilir Enerji’ projelerine 25 milyon TL’lik destek sağlaya-
cak.

GEKA tarafından açıklanan mali destek programı kapsa-
mında kar amacı güden işletmelere yönelik “Alternatif Tu-
rizm”, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik “Al-
ternatif Turizm Altyapısı”, kar amacı gütmeyen ve kurum ve 
kuruluşlar için “Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi” 
ile “Yenilenebilir Enerji” konularında 2015 yılı Proje Teklif 
Çağrısıyla toplam 25 milyon TL’lik bir kaynağın Aydın, De-
nizli ve Muğla illerinden oluşan Güney Ege bölgesinde kul-
landırılması planlanıyor.

ÜÇ ANA BAŞLIK ALTINDA DESTEK VERİLECEK
GEKA 2015 Proje Teklif Çağrısı’nın detayları hakkında bilgi-
ler veren GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata ise, 
“Güney Ege Bölgesi’nde alternatif turizmin yaygınlaştırıl-
ması ve geliştirilmesi amacını taşıyan ‘Alternatif Turizm Mali 
Destek Programı’ Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Al-
ternatif Turizm ve Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik 
Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı olmak 
üzere iki farklı bileşenden oluşuyor. Bu program kapsamın-
da toplam 14 milyon 500 bin TL’lik kaynağın bölgede projesi 
başarılı bulunan işletme ve kurumlara aktarılması planlanı-
yor. Toplam 8 milyon TL kaynak ayrılan Kâr Amacı Güden 
İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm Mali Destek Progra-
mında; termal ve sağlık turizmi ile spor, macera ve doğa tu-
rizminin geliştirilmesinin yanı sıra yöresel ürünlerin, tarihi ve 
kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi amaçlandı. 
Azami proje süresinin 12 ay olduğu programa kâr amacı 
güden işletmeler, sermayesinin tamamı ya da yüzde 
75’inden fazlası özel sermayeye ait olan işletmeler ile bu 
kapsamdaki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvuru 
yapabilecek. Program kapsamında, doğal yaşam, termal tu-
rizm ve agro-turizm konseptine uygun konaklama tesisleri, 
sualtı dalış, sörf, kitesörf, yamaç paraşütü, yelkencilik gibi 
eğitim merkezleri, alternatif turizmde butik otelciliğe yönelik 

konaklama tesisleri, yöresel ürünleri ve yerel kültürü içeren özel 
müzecilik, bölgenin turistik değerlerine özgü hediyelik eşya üreti-
mi, termal konaklama tesislerinde hizmet kalitesinin iyileştirilme-
si, tedavi odaklı faaliyetlerin geliştirilmesi vb. projelere asgari 50 
bin TL azami ise 500 bin TL destek sağlanacak. Kar amacı güt-
meyen kuruluşların başvuru sahibi olduğu Alternatif Turizm Alt-
yapısı Mali Destek Programında ise (Küçük Ölçekli Altyapı Pro-
jeleri) toplam 6 milyon 500 bin TL’lik bir bütçe belirlendi. Özellikle 
kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite rektör-
lükleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, STK’lar ve 
turizm altyapı birlikleri Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek 
Programına başvuru yapabilecek. Alternatif turizm öğelerinin ye-
nilikçi yöntemlerle tanıtılması, termal ve sağlık turizmi, yayla ve 
kış turizmi, agro turizm, trekking, bisiklet, rafting, dağcılık, mo-
tokros vb. alternatif sporlara yönelik turizm, müzecilik, tarihi yapı-
ların restorasyonu ve alternatif turizmde akıllı telefon uygulama-
ları gibi projelere asgari 100 bin TL azami ise 600 bin TL kaynak 
tahsis edilecek” diye konuştu.

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM 
EDECEK
GEKA, 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütülecek 
mali destek programlarıyla ilgili bölge paydaşlarını ve uygun baş-
vuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla Aydın, Denizli, Muğla il 
ve ilçe merkezlerinde 16 Şubat 2015’ten itibaren bilgilendirme 
toplantıları düzenleyecek. Toplantılar 48 ilçe merkezinde ve il 
merkezlerinde de ikişer defa gerçekleştirilecek.

2015 Yılı Mali Destek Programları hakkında detaylı bilgi, Başvu-
ru Rehberi ve eklerinin tamamı Ajans merkezinden, Aydın, De-
nizli, Muğla Yatırım Destek Ofislerinden ve Ajansın internet site-
sinden (www. geka. org. tr) temin edilebilecek. Proje tekliflerinin 
son başvuru tarihi 08 Mayıs 2015 saat 18.00 olarak belirlendi. 
Başvuru sahiplerinin öncelikle 08 Mayıs 2015 saat 18.00’e kadar 
Ajansın internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim 
Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY; 
http:// portal. kays. kalkinma. gov. tr/ ) üzerinden başvurularını yap-
maları gerekiyor. Daha sonra sistemden çıktı alınarak 15 Mayıs 
2015 Cuma günü saat 18.00’den önce matbu olarak ajansa ulaş-
tırılması gerekiyor.

GEKA alternatif turizme
25 milyon TL’lik destek sağlayacak...

Toplantı notları şöyle 

23.02.2015 saat 10:00'da Yacht Boutique Otel'de gerçek-
leştirilen GEKA toplantı notları ise şöyle:

* Toplantının amacı, 2015 yılına ait projelerin teklif çağrısı 
ve bilgilendirmesidir.
* Toplantının ana başlıkları, Alternatif Turizm, Yenilenebilir 
Enerji ve Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi'dir.
* Ağırlıklı olarak bizim alanımıza giren Alternatif Turizm ko-
nusunda öncelikli proje başlıkları aşağıdaki gibi örneklene-
bilir:

a- Termal Turizm ve Sağlık Turizminin geliştirilmesi
b- Spor, Doğa ve Macera Turizminin geliştirilmesi
c- Yöresel ürünlerin turizme kazandırılması
d- Engelli ve yaşlılar için Turizm.
e- Yayla Turizmi

f- Trekking ve Bisiklet 
g- Botanik ve Doğal parkı
h- Tarımsal Turizm
ı- Rafting, dağcılık, motokros
i- Müzecilik

* Projeler yukarıdaki başlıklardan oluşacak diye bir kural 
yok, konu seçimi sınırsız.
* Toplam destek bütçesi ( alternatif turizm için 2 program) 8 
ve 6,5 milyon TL. Destek programı projenin en az % 10, en 
fazla % 50'sini karşılıyor.
* Projenin internet ortamında son veriliş tarihi 8 Mayıs 2015 
saat 18:00 ( KAYS üzerinden- Kalkınma Ajansları Yönetim 
Sistemi ).
* Projelerin nasıl hazırlanacağına dair Geka merkezlerin-
den destek alınabilir.
* Ayrıntılı bilgiler www. geka. org. tr adresinde.
 
 Ömer Hakgeçirmez

“

“



LİSANS ÇEVRE
DANIŞMANLIK 

*Çevre İzin ve Lisanslar
*Çevre Danışmanlık
*Emisyon-Gürültü

*Projelendirme
*İş Güvenliği

*Arıtma
Firmamız Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ndan
almış olduğu yeterlilik bel-
gesiyle çevre 
danışmanlık hizmeti yürüt-
mektedir. Fethiye’deki
ofisimizde her biri
konusunda uzman Çevre
Mühendisleriyle
işletmenizin çevresel
yükümlülüklerini yerine
getirmesinde 
yardımcı olmaktayız.

Unutmayın: Çevre Kanununca
Alınması Gereken İzin ve

Lisanslar Hakkında Yönetmelik
gereğince otellere, tatil köyler-

ine, benzin istasyonlarına,
maden işletmelerine, beton tesis-

lerine vb. işletmelere çevre
danışmanlık hizmeti alma
zorunluluğu getirilmiştir. 

Daha detaylı
bilgi için 

bizimle irtibata
geçebilirsiniz...

LİSANS ÇEVRE VE İŞ
GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK

Cumhuriyet Mah. Çarşı Cad. 97 Sokak
No:1/A Kat:2 Daire:3 Fethiye/Muğla

Tel-Fax:252 623 95 45

* Müzik (Canlı) İzin Belgesi İşlemleri 

* Gürültü Ölçümleri 

* Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu 

* İmara Planına Esas Projeler 

* Zemin Etütleri 

Laboratuvarımız 2011
yılında, otellerin ve

eğlence yerlerinin Canlı Müzik İzin bel-
gesi alması için gerekli Çevresel Gürültü
Seviyesi Değerlendirme Raporu düzenlem-
eye başlamış olup 2013 yılında TÜRK
AKREDİTASYON KURUMU
(TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
Buna bağlı olarak Çevre Ölçüm ve Analiz-
leri Yeterlilik Belgesi almış olup gürültü
ölçümü yapmaya hak kazanmıştır. 

Bunun yanı sıra
imarsız tarlaların

imara açılması ve binaların yapım
aşamasında zemin etütlerinin yapılması
konusunda FETHİYE ÇEVRE ÖLÇÜM
VE ANALİZ LABORATUVARI uzman
kadrosuyla yıl boyunca hizmetinizdedir.

Fethiye Çevre Analiz Laboratuvarı 
Akarca Mah. Mustafa Kemal Bulvarı 192/A 

Fetıp Binası Fethiye/Muğla 
Tel & Fax : 613 39 60            www.fethiyecevre.com



Birliğimizin de bağlı bulunduğu TÜROFED ile MÜZİK MESLEK 
BİRLİKLERİ arasında yeni ek protokol imzalandı.

 Ek Protokolün 2. Maddesinde, MÜZİK MESLEK BİRLİKLERİ ile TÜROFED arasında Protoko-
lün imzalanması tarihinden itibaren geçecek 6 aylık süre içerisinde geçerli olacak bir kampanya 
düzenlendiği, bu protokolün sağlayacağı kolaylıktan yararlanmak isteyen TÜROFED üyesi ko-
naklama tesislerinin bu 6 aylık süre içerisinde MÜZİK MESLEK BİRLİKLERİNE başvurması ve 
sözleşme imzalaması hükmü getirilmektedir.

 Hem başvuru hem de sözleşmenin imzalanmasının bu 6 aylık süre içine sıkıştırılması, bir çok 
üyenin başvurusunu sürenin sonlarına doğru yapacağı da göz önüne alındığında, oluşacak yo-
ğunluğun bazı hak kayıplarına ve protokolün arzu edilen sonucu vermemesine neden olabilir. 
Bu nedenle protokolde belirtilen kampanya süresi içerisinde başvuran tüm üyelerin (sözleşmele-
ri daha sonra düzenlense bile) protokolün getirdiği kolaylıklarda yaralanabilmesi, ve protokolün 
arzu edilen sonucu vermesi için, 6 aylık sürenin başvuruların alındığı süre olarak değiştirilmesi 
daha uygun olacaktır. Yapılacak bu değişiklikle 6 aylık sürenin son günü başvuran bir üyenin dahi 
protokolün getirdiği kolaylıktan yararlanmasının önü açılır.

 Yukarıda sözü edilen aksaklığın giderilebilmesi için Ek Protokol'ün Madde 2-A 1. ve 2. bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi yeterlidir.

MADDE 2 – GEÇMİŞ YIL BEDELLERİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 
A – 6 AY SÜRE İLE GEÇERLİ KAMPANYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:

....

1. Hakkında daha önceki yıllarda herhangi bir hukuki işlem yapılmamış olan TÜROFED üyesi ko-
naklama tesisleri bu kampanya süresi içerisinde sözleşme yapmak üzere MÜZİK MESLEK 
BİRLİKLERİNE başvurması halinde bu konaklama tesisinden sadece 2014 yılı izin bedeli tahsil 
edilecektir. 

2. Hakkında daha önceki yıllarda herhangi bir MESLEK BİRLİĞİ tarafından bir hukuki işlem yapıl-
mış olan TÜROFED üyesi konaklama tesisleri bu kampanya süresi içerisinde sözleşme yapmak 
üzere MÜZİK MESLEK BİRLİKLERİNE başvurması ve halinde bu konaklama tesisinden 2014 
yılı izin bedeli ile birlikte, hukuki işlemin yapıldığı yılın / yılların izin bedelleri tahsil edilecektir.

...
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Müzik Meslek birlikleriyle
 yeni ek protokol imzalandı...
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MAVİ DENİZ OSGB
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi

İletişim
Telefon I +90 252 614 26 00
Email I mavidenizisg@hotmail.com
Web I www.mavidenizisg.com
Adres I Tuzla Mah. 532 Sok. No: 8 Daire: 1 Fethiye/Muğla



Tempa Tur. ith. İhr. Tic.ve San. Ltd.Şti. 
Taşyaka Mah. Ölüdeniz Cad. No:47/A Fethiye/MUĞLA 

Tel: 0 252 614 40 52     Faks: 0 252 614 95 45 
Posta  : info@tempatemizlik.com Web: www.tempatemizlik.com 

laundry
Endüstriyel Çamaşırhane Hizmetleri

laundry

İşletme giderlerinizi düşürmek ve maliyetlerinizi kontrol altına mı almak istiyorsunuz,
Profesyonel hizmet ve endüstriyel ürünleri tedarik edecek çözüm ortağımı arıyorsunuz,

   Tempa; yılların verdiği tecrübe ile gelişen teknolojiyi birleştirmekte ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir.

Oteller Restorantlar Öğrenci Yurtları

Hamam, Sauna ve Spor Salonları

Global pazarda kendini kanıtlamış markaların bayisi olan TEMPA endüstriyel yıkama, toptan ve perakende 

temizlik ürünleri pazarlama ve teknik servisi ile siz tüketicilere en iyi hizmeti sunmayı ilke ediniştir.
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