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Merhaba Sezgin Bey. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

İsmim Sezgin Yiğit. Dalyanlıyım. Çalışma hayatına 2004 yılında emlak ofisi ile başladım. İlerleyen 

yıllarda, Dalyan esnafı olarak Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliğine katılmamız istendi. 

Şuanda Odamız Meclis Üyesi olarak görevimi sürdürüyorum. Bu süreçte Dalyan için farklı turizm 

etkinliklerinde ve derneklerde görev aldım. 2016 yılında da Dalyan Tanıtım Derneğini kurduk. 

Dalyan Tanıtım Derneğinin kuruluş amacı nedir?  

Derneğimiz farklı mesleklerden 13 esnafımızla kuruldu. Emlak, inşaat, otel, restoran, bar işletmecileri 

vs. Bu şekilde daha fazla kişiye hitap etmiş olduk. Turizmi arttırmak gerektiği söyleniyor ancak bir şey 

yapılmıyordu. Biz oluşturduğumuz bu yapıyla ‘turisti nasıl paylaşırız’ı değil ‘turisti nasıl getiririz’i 

konuşmaya başladık. Bu doğrultuda çalışıyoruz ve 6 ay süren turizm sezonunu farklı etkinliklerle tüm 

yıla yaymak istiyoruz.  

İsminden de anlaşıldığı gibi amacımız Dalyan; Dalyan’ın turizmine ve tanıtımına katkı sağlamak. 

Dalyan’ın coğrafi konumu oldukça güzel. Birçok turizm bölgesinin aksine plaja olan uzaklık bizim için 

bir avantaj. İnsanların yavaş şehir olarak yapmaya çalıştıkları birçok özelliğe biz doğal olarak sahibiz. 

Haliyle bölgemiz alternatif turizm etkinliklerine oldukça yatkın. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek 

istiyoruz.  

Dernek olarak yaptığınız çalışmalar nelerdir? 

Geçtiğimiz Şubat ayında, Türkiye genelinde 960 bin üyesi olan Emekliler Derneği ile bir anlaşma 

yaptık. Emekliler Derneği daha önce Antalya ve İzmir tarafında konaklama yapıyordu. Anadolu Jet ve 

Emekliler Derneği olarak toplu bir görüşle dernek olarak emeklilere daha uygun tatil nasıl yaptırılabilir 

konusunda çalışma yaptık. Dalaman Weekend programı kapsamında, çok güzel paketler hazırladık. Çok 

güzel geri dönüşler alıyoruz.  

Dernekçilik oldukça zor bir görev. Bizim burada amacımız hızlı çözüm bulmak ve halkın istediğine 

cevap vermek. Bizde bunu benimseyerek vatandaşla beraber onların istediği şekilde yaşayarak 

etkinlikler yaptık. Yine Şubat ayında Ticaret ve Sanayi Odamızın katkılarıyla Dalyan Kefal Festivalinin 

birincisini gerçekleştirdik. Çok güzel bir katılım yakaladık. Bölge halkı da oldukça memnun. Dalyan’ın 

nüfusu 4.500 olmasına rağmen balık festivalimize 6.000 kişi katıldı. 1.5 ton balık ikramımız oldu. 

Şarkıcı Çelik ve Gülçin Dalyan meydanında sahne aldı. Herkes oldukça keyifli zaman geçirdi. 

30 Nisan’da yine Odamızla beraber düzenleyeceğimiz yüzme yarışımız var. 2. Uluslararası Dalyan Açık 

Su Yüzme Yarışması. Geçtiğimiz yıl ‘Carettalarla Yüzüyorum’ sloganıyla ilkini gerçekleştirmiştik. 

Şimdi ikincisi için bütün izinleri aldık. Beklentimiz, 30 Nisan’da burada 500-600 yarışmacı ve 

yarışmacılarımızın aileleri ile birlikte 2.000 misafirimizi konuk etmek. Bu etkinliği yüzme yarışmasının 



dışında Dalyan’ın coğrafyasıyla birleştirdik. Kanalda tekne turları ve carettalarla yüzmek bizde fark 

yarattı. Bu sene yine biraz daha değişik etkinlikler koymak istiyoruz. Mesela köy muhtarlarımızla 

toplantı yaptık. Köylerin geleneksel yemeklerini o gün gelen misafirlerimize ikram edecekler. Bu bir 

nevi de muhtarların köylüsü için yaptığı bir etkinlik olacak. Aynı zamanda gelecek misafirlerimizin 

çoğunluğu büyükşehirlerden gelecek. Özledikleri yöresel yemekleri onlara hatırlatacağız. Birde bu 

etkinliği 28-29-30 Nisan ve 1 Mayıs olmak üzere 4 güne yaymayı hedefliyoruz. Otellerle 

görüşmelerimiz ‘3 gün öde 4 gün kal’ kampanyalarına dayalı. İnsanlar hem aktivite yapacaklar hem de 

burada keyifli 4 gün geçirecekler.  

Sezon içerisinde yapacak olduğumuz diğer etkinlikler arasında plaj voleybolu, plaj futbolu var. 

Ekim sonunda düzenlemeyi planladığımız Dalyan Triatlonu için gerekli başvurularda bulunduk. Ortaca 

Belediyesi, Ortaca Kaymakamlığı ve İlçe Spor Müdürlüğümüzle beraber ortaklaşa düzenleyeceğiz. Bu 

biraz farklı bir triatlon olacak çünkü etkinlikleri 3 güne yayacağız.  

Kasım ayında da Mountain Bike / dağ bisikleti etkinliği planlıyoruz.  Bu etkinlik nehrin karşısında 

başlayacak çünkü karşıda Kaunos Antik şehri var. Hem katılımcılara bu alanları göstermek hem de 

buradaki köyleri etkinliklerin içerisine çekmek istiyoruz.  

Bu kadar kısa zamanda bu kadar güzel işler yapılması kurumlardan da destek almanızı sağlıyor… 

Tam destek var diyebiliriz. Çünkü bizler şahsımız yada işletmemiz adına bir şey talep etmiyoruz. Tüm 

taleplerimiz bölgemiz için hizmet niteliğinde. Valilik ve kaymakamlık gibi ana kurumlarımızın da temel 

de hedefi vatandaşa hizmet etmek olduğu için projelerimize desteklerini esirgemiyorlar. Ticaret ve 

Sanayi Odamızın Başkanı Bülent Karakuş her çalışmamızda ‘biz sponsor değiliz, bunlar bizim 

etkinliklerimiz’ diyerek hazırlık aşamasından organizasyon anına kadar desteklerini eksik bırakmıyorlar. 

Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Bölgenin turizmini değerlendirecek olursak; 2016 sezonu nasıldı? 2017’den neler bekliyoruz?  

2016 yılında bir ülkenin başına gelmemesi gereken her şey geldi. Ona rağmen 2016 yılını kötü olarak 

değerlendirmek Dalyan için doğru olmaz. Dalyan’da turizm otelcilik, butik otelcilik şeklinde. Yani 

burada her şey dahil otel kavramı yok.  Rezervasyonlarımız geçen yıl fena değildi. Bu yılda ön 

rezervasyonlarımız iyi durumda. Yapılacak olan etkinliklerle birazda iç turizmi canlandırırsak 

önümüzdeki iki yılda açığımızı tamamlarız diye düşünüyorum. 

Dalyan’a 1 haftalık tatile gelen biri neler yapabilir? 

Bir haftalık tatil bence yetmez. Köyceğiz gölünün üzerinden akan kanal Akdeniz’e bağlanıyor biz bu 

delta üzerindeyiz. Muğla’nın % 68’si orman. 1479 km kıyı şeridimiz var. Dalyan bu coğrafyanın tam 

ortasında kalıyor. Yani Akdeniz’le Ege’nin tam ortasındayız. Coğrafi konumumuz, insanlarımız ve yerel 

yönetimlerimizin desteğiyle bölgemiz çok avantajlı bir durumda. Köyceğiz gölünde balıkçılığı 

hedefliyoruz. Çok güzel kanallarımız var ama sadece tekneyle olmaz yani kano turizmi açılabilir. 

Dalyan’da yürüyüş yapılır. Ormanlık alanlarımız nedeniyle kamp yerlerimiz oldukça idealdir. Yüzmek 

için İztuzu Plajı eşsiz güzelliktedir. Denizimiz çok temiz. 2 tane dalış okulumuz var. Dalyan, koşu, 

bisiklet gibi spor aktiviteleri için güzel bir parkurdur. 4-5 km dışarıda Yuvarlak Çay var. Dalaman’da 

rafting yapılıyor doğa sporları her şey mevcut. Ayrıca dünyaca ünlü tarihi Kaunos Kral Mezarları yine 



Dalyan’dadır. Dalyan ayrıca tarım açısından oldukça verimli ve zengin topraklardır. Bizler herkesi 

Dalyan’a nefes almaya, rahatlamaya, dinlenmeye ve eğlenmeye davet ediyoruz.  

  


