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Likya Yolu’nun yanı sıra yeni yürüyüş güzergahları tespit edilmesi, bu güzergahların
işaretlenmesi, daha önceden işaretlenmiş olan rotaların bu çalışmaya eklemlenmesi, tüm
alternatif parkurların (Likya yolu dışındakiler) aynı renkle işaretlenerek bir çatı altında
toplanması, bir tur paketi olarak turizm ürünü haline getirilmesi, tanıtım ve pazarlama
çalışmalarının yapılması hususunda 20 Ocak 2012 tarihinde saat 13.30’da Fethiye Ticaret ve
Sanayi Odası (FTSO) Meğri salonunda ilgililerin katılımıyla toplantı yapılmıştır.
Toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Süleyman Kaya, Yönetim Kurulu üyesi Selamettin Yılmaz ve Meclis Üyesi Fikret
Koyuncu'nun yanı sıra, Fotoğraf Sanatçıları Yasin Koç, Bünyamin Şahiner, Desti Reklam
Kemal Tor, Ölüdeniz Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mümtaz Kökten, FETAB
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Otgöz ve Genel Sekreteri Pınar Budak, FETOB adına
Ramazan Gümüşhan, Fethiye Turizm Danışma Bürosu adına Saffet Dündar, Likya Trek Aziz
Şimşek, Çalış Tanıtım ve Güzelleştirme Derneği'nden Mehmet Ulusoy, Walks in Turkey
şirketinden Brian Crocker, Rehber ve Doğa Fotoğrafçısı Ersin Demirel, Faralya Otel Nihat
Tokdil, Yediburunlar Feneri Leon Hitge ve Semra Akdeniz Hitge, Luna Trek Serdar Uyanık,
Birol Ganioğlu, Lycia Outdoor Seyran Sucu, Batı Akdeniz Gazetesi Orhan Okutan, Şengül
Taylan, Dardanos Travel Cezmi Belik, Ünsal Turizm Zeki Ünsal, Alamut Şerafettin Taylan,
Murat Aksin, FETAV adına Ali İhsan Emre, Naci Dinçer ve Hülya Gürkan, Tribe Travel
Ömer Yapıs, Çiftlik Belediye Başkanı Halil Doğan, Yeşilüzümlü Belediye Başkanı Önder
Genç, Dağ rehberi Naim Sür, Ezmen Turizm Erdinç Sidekli katılımda bulunmuşlardır.
Toplantı başkanlığını yöneten FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, turizmi 12 aya yaymak,
tüketicinin talep ve beklentilerine uygun ürünler geliştirmek, bölgedeki turizm ürünlerini
çeşitlendirmek amacıyla böyle bir toplantının düzenlendiğini belirtmiş, Fethiye'de yürüyüş
yollarının tespiti, rota işaretlemesi, dokümante edilip tanıtımı ve sürdürülebilirliğinin
sağlanmasında toplantıya katılan tarafların katkı ve desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade
etmiştir.
Toplantının başlangıcında söz alan Rehber ve Doğa Fotoğrafçısı Ersin Demirel, yürüyüş
yollarının Dünyadaki örneklerini bir slayt çalışmasıyla katılımcılara aktarmış ve yapılması
gereken çalışmaları şu başlıklar altında toplamıştır;





Yürüyüş güzergahlarının sürdürülebilir olması amacıyla ilk önce mevcut yolların
bakımının yapılması ve mevcut rotaların güncelleştirilmesi,
Rota işaretlenmesinin standardize edilmesi,
Alternatif güzergahların oluşturulması amacıyla rota tespitinin yapılması,
Fethiye Yürüyüş Parkurları isimli bir kitap oluşturulması.

Toplantıda söz alan Birol Ganioğlu şunları dile getirmiştir;



Likya yolu konusunda girişimde bulunan ilk isimlerden birinin Hülya Gürkan
olduğunu ve bu işi organize edenin Kate Clow olduğunu,
Bölgede yürüyüş yolları oluşturulmasının
küçük gövdeli tesisler (Otel,
Motel,Pansiyon vs.) açısından bir fırsat olduğunu,






Yürüyüş yollarına alternatif bisiklet yolu oluşturulması gerektiğini ve bu konuda Skal
Klüp tarafından bir çalışma yapıldığını,
Yürüyüş yollarında yapılan renk çalışması Türkiye çapında standartlaşmalı ve ortak
bir dil haline getirilmesi gerektiğini,
İşaretleme konusunda sorumlu bir adres oluşturulmalı ve bunun için bir organizasyon
gerçekleştirilmesi gerektiğini,
Tabela ve işaretlerin belirli bir standarda sokulması gerektiğini ifade etmiştir.

Toplantıda, alternatif yolların nasıl belirleneceği, nasıl sürdürülebilir bir yapı oluşturulacağı,
bu işe kimin sahip çıkacağı konusunda yapılan fikir alışverişi sonucunda sosyoekonomik bir
fayda oluşturulabilirse, köylü ve yerel halkın bu değerlere sahip çıkacağı dile getirilmiştir.
Antalya Valiliği'nin yerel rehberlik kursları açtığı ve Muğla Valiliği'nden de bu tarz bir
çalışmanın talep edilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca trekking faaliyetinin Turizm Amaçlı
Sportif Faaliyeti Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.
Fethiye Turizm Danışma Bürosu adına Saffet Dündar yaptığı konuşmada, Likya yolu
konusunda, yolun tescil işlemleri aşamasında bir çalışma yapıldığını, yolun ilçe sınırları
içerisinde kalan 100 km.lik alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisinin yapılacağını,
yolun kamulaştırılacağını ve Muğla'dan raporun çıkmasının beklendiğini ifade etmiştir.
Çıkacak olan rapora göre de Likya yolunun kamulaştırılacağını, Orman Bakanlığı'nın da
devreden tamamen çıkacağını, Likya Yolu'nun tescil işleminin tamamlandıktan sonra
tabelalandırma çalışmasına geçileceğini dile getirmiştir. Bütün bu çalışmalar
tamamlandıktan sonra Likya Yolu'nun Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği
kapsamına dahil edilip yol güzergahı içerisindeki bütün trekking faaliyetlerinin turizm
acentesi eliyle yapılabileceğini, turizm acentesi ile yapılacak işlerde ise devreye profesyonel
tur rehberlerinin girdiğini, profesyonel tur rehberlerine ihtiyaç duyulduğunun Bakanlığa
bildirdiğimiz takdirde ise Bakanlık tarafından açılacak kurslar ile Likya yolu için
profesyonel tur rehberi eğitimi verilebileceğini, ülkemizde profesyonel rehber sayısının 13
bin kişiden oluştuğunu, bu rehberler arasından seçilecek kişilerin alacağı uzmanlık
eğitimiyle daha kaliteli ve daha profesyonel turizm faaliyeti yapabileceğimizi sözlerine
eklemiştir. Ayrıca dalış yapan firmaların dalışa çıkmadan önce liman başkanlığından aldığı
izin gibi, yürüyüşe çıkacak firmaların da gelip turizm danışma bürosundan izin alıp turizm
faaliyetine başlayabileceğini, bu sebeple de hem yürüyüşe katılan kişi sayılarını envanter
altında tutulabileceğini hem de bu sebeple sektörün kontrol altına alınabileceğini dile
getirmiştir.
Lycia Outdoor'dan Seyran Sucu, Likya yolu üzerinde konaklama tesisleri açılmasını ve bu
tesislerin de belirli bir standartta olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu yollar tasarlanırken
doğaya verilecek tahribatın da göz önünde bulundurulmasını sözlerine eklemiştir.
Naci Dinçer, yürüyüş yollarına ait kurumsal sahipliğin devlet eliyle yapılması, yolların
başlangıcına 1/25000 ölçeğinde haritaların koyulması ve yürüyüş güzergahları ile ilgili web
sayfaları oluşturulması hususunda bilgiler paylaşmıştır. Toplantı sonunda kısa rotalar

üzerinde gönüllülük esası çerçevesinde çalışma grubu oluşturulmuş, aşağıda belirlenen
kişiler şu konularda çalışma yapacaklarını belirtmişlerdir;
Fotoğrafçılık Alanında;
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Nihat Tokdil - Faralya&Kabak Bölgesi
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