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Turizm Komisyonumuz 09.01.2020 tarihinde saat: 10:00’da Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK Kültür Merkezi binasında toplandı. 10.10.2019 tarihinde icra edilen Büyükşehir 

Belediye Meclis Toplantısı ile komisyonumuza havale edilen “Muğla yöresine çok ciddi anlamda 

turist getiren Thomas Cook acentesinin iflası, bölgemizde çok büyük maddi zararlara sebep 

olduğundan, bahse konu olay ile 2020 ve daha sonrası için turizmde ne gibi çözümler ve 

tedbirler alınabileceği hususu” beş başlık altında komisyon toplantımızda incelenmiştir. 

 

 Bahse konu; bu beş başlık ve detayları komisyonumuz tarafından oybirliği ile uygun 

görülmüştür. 

 

1) İl Genelinde Mevcut Otel Oda Ve Yatak Kapasitesi Verilerinin Güncellenmesi: 

İl genelinde mevcut otel oda ve yatak kapasitesi verilerinin güncellenmesi ihtiyacına ilişkin 

olarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri, Ticaret 

Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve diğer sektör temsilcilerinin işbirliği ile araştırmanın yapılmasının 

ve sektör temsilcileri tarafından ihtiyaç duyulan verilerin sağlıklı bir şekilde toplanmasının uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. 

2) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Turizm Stratejik Planında Muğla’nın Yer 

Almaması ile İlgili Muğla Turizm Sektörü Temsilcileri Tarafından Hazırlanacak Raporun 

Sunulması: 

Turizm sektörü temsilcileri tarafından hazırlanacak rapor ve sunumlar ile Türkiye’nin en 

önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 

Turizm Stratejik Planı içerisinde yer alması için girişimlerde bulunulmasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

3) Muğla Tanıtımının Genel Olarak Yapılması: 

İlimiz ilçelerinin her birinin ayrı ayrı kendi tanıtımını yapmasından ziyade, tüm ilçelerimizin 

bir çatı altında toplanarak bir bütün halinde Muğla tanıtımının yapılması ve buna bağlı olarak ilgili 

paydaşların bir araya gelerek ortak bir tanıtım politikasının belirlenmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

4) Muğla Turizmini Ele Alan “Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı”nın Yapılması: 

2020 yılı içerisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm sektör temsilcileri ve 

akademisyenlerinde katılımlarıyla bölgemizde 12 ay boyunca turizm faaliyetlerinin yürütülebilmesi 

için “Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı” düzenlenmesinin ve bu bağlamda yapılması planlanan 

çalıştay gündem maddelerinin, turizm sektörü temsilcileri ve kamu kuruluşlarının görüşleri alınmak 

suretiyle belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

5) Thomas Cook’un İflasının Bölge Turizm Sektörü Temsilcilerine Etkisi ve 

Thomas Cook’un İflası Sonrasında Bölge Turizm Sektörü Temsilcilerinin Beklentileri: 

Thomas Cook’un iflası nedeni ile bölgemizde faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin 

yaşamış oldukları zararın, ilerleyen dönemlerde de yaşanabilecek muhtemel iflas durumlarında 

tekrar yaşanmaması adına 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan “Sürdürülebilir Turizm 

Çalıştayı” gündemine alınarak, bu tarz olumsuz durumların önüne geçebilecek tedbirlerin neler 
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olabileceği konusunda yapılacak tespitlerin ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesinin uygun 

olacağı değerlendirilmektedir.  

Yukarıda tavsiye niteliğinde belirtilen sonuçların il milletvekilleri ve hükümet yetkilileri ile 

de paylaşılması hususunun Büyükşehir Belediye Meclisimizce görüşülerek tavsiye kararı 

alınmasına yönelik Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 09/01/2020 

 

 


