
Merhaba ‘ALAÇATI’ LI

NEDEN SEN?

Bu yazıyı okuyorsan, Alaçatı’ da bir işletmen veya bir evin olduğu içindir. 
Bu da artık senin Alaçatı’ lı olduğun anlamına geliyor. Buranın yerlisi de 
olabilirsin, sonradan yerleşenlerden biri de. Buradasın çünkü burayı 
sevdin ve seçtin. Vazgeçilmezin oldu. Şimdi düşün lütfen. Seni buraya 
getiren sebepler, değişsin veya yok olsun ister miydin? Biliyoruz, bu 
soruya sen de bizimle aynı cevabı verdin. Sana sormak istediğimiz asıl 
soru şu; Peki bunun için bizlerle birlikte birşeyler yapmak ister miydin?

NEDEN BİZ?

Aslına bakarsan bir avuç idealist insan topluluğuyuz. Alaçatı’mız için 
elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz.Aklına geldiyse söyleyelim 
başka işimiz gücümüz de çok.Ancak öncelikli işimiz, bizi burada tutana 
sahip çıkmak. Çünkü gidebileceğimiz başka bir Alaçatı yok.Ve biliyorsun 
son pişmanlık fayda etmiyor. Sonrasında hayıflanmak da istemiyoruz; 
Neden sahiplenmedim? Hep alıp neden vermedim? Benim de bir 
katkım olabilecekken neden oturup bunlara izin verdim?  İşte bizim 
nedenimiz, bu neden sorularına -di’ li geçmiş öncesi verdiğimiz cevaplar.

NE KADAR VARIZ?
150 kişi kadarız.Hafife alma, bu kişilerin her biri arkasında ortalama 1500 
kişiyi temsil ediyor. Ailelerimiz, çalışanlarımız, hizmet verdiklerimiz, hatta 
dedelerimiz. Aslında ne kadar olduğumuz sayımızdan çok etkimizde 
mevcut. Bu yüzden bizler  “bir” olunca, bazıları bize Kanaat Önderleri 
diyor. Peki istediğimiz kadar güçlü müyüz? Hayır. Çünkü sen olmadığın 
müddetçe 1 eksiğiz. Çünkü bizim için sen de Alaçatı gibi tek ve eşsizsin. 

NE KADAR VARSIN? 100% 75% 50%

%100 “ Alaçatı için elbette şüphesiz ben de varım.” 
% 75  “ İkna olabilecek gibiyim,sizinle olabilirim… ” 
% 50  “ Biraz daha bilgiye ihtiyacım var sanırım … “ 
% 25  “ Kararsızım, aklıma takılan soru/n/larım var. “ 
%   0   “ Göremiyorum, böyle bir seçenek yok mu? “   
Elbette var, ama maalesef o kişi de görünmüyor!

25%

Sana ihtiyacımız var;



Hoşgeldin 100%

Alaçatı ve Ildır mahallelerinde turizme destek veren her işletme ve/veya 
kişi ve/veya kurum Alaçatı Turizm Derneği’ ne üye olmak için başvuruda 
bulunabilir. Bu başvuru Yönetim Kurulu tarafından işleme konularak, 
koşullara uyan başvuru sahiplerinin üyelikleri onaylanır.

Dilekçe, Nüfus ve İkametgah sureti, İşletme Ruhsatı fotokopisi, imza 
sirküleri sureti ile yapılır. 
Söz konusu başvuru, en geç bir ay içerisinde, Yönetim Kurulu tarafından 
karara bağlanır. Alınan karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 
Başvurusu kabul edilen üye, Üye Kayıt Defterine kayıt edilir. 
Ayrıca Derneğe gönüllü olarak hizmet eden, maddi manevi yarar 
sağlayan gerçek yada tüzel kişilere, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal 
Üyelik ünvanı verilebilir.

Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle ve  
her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın 
gerçekleştirilmesini güçleştirirci veya engelleyici davranışlardan 
kaçınmakla yükümlüdür.

ALAÇATI TURİZM DERNEĞİ Hesap Bilgileri; 
Türkiye İş Bankası / Alaçatı Şubesi 
Şube Kodu: 3382 
Hesap No: 0018888 
Iban No: TR65 0006 4000 0013 3820 0188 88

Nasıl Üye Olunur?
Üye olma koşullarımız;

Üyelik başvurusu;

Üyelerin Yükümlülükleri;

Üye Ödentisi;

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu 
yapılacak Genel Kurul toplantılarında belirlenir. 
Buna göre 2018 yılı Üyelik Giriş Bedeli 500.- TL 
        Yıllık Aidat Ücreti    800.- TL olarak belirlenmiştir. 
Ödemelerinizi derneğimizin aşağıdaki banka hesap numarasına 
yapabilirsiniz.



Mutlaka Bekleriz 75%

Beldemize ve Yöremize Özgür Değerleri Koruruz ve Yaşatırız

1. Alaçatı yaşam kültürüne sahip çıkar koruruz. 
2. Alaçatı sakinlerinin köy içinde kalmasını isteriz. 
3. Mahallemizi ve komşularımızı önemseriz. 
4. Çevremizi ve tarihimizi koruruz. 
5. Sanatı ve sanatçıyı destekleriz. 
6. Yerel üretimlerimize ve lezzetlerimize sahip çıkarız. 
7. Yöremize özgü değerleri ve doğayı koruruz. 
8. Sporun gelişimine destek veririz.

 9.   Alaçatı’ yı temiz tutmanın hepimizin görevi olduğunu biliriz. 
10.  Gürültü ile mücadele etmekten kaçınmayız. 
11.  Misafirlerimizin keyifli tatil geçirmesini önemseriz. 
12.  Misafirlerimizin de Alaçatı yaşa kültürüne saygı duymalarını isteriz. 
13.  Misafirlerimizin görüşlerini önemseriz.

Henüz karar veremediysen, kendimizi biraz daha 
tanıtalım. Bir sonraki sayfada “Amaçlarımız” ı 
okuyabilirsin. Emin olmak içinse, “Misyonumuz”, 
“Vizyonumuz”, “Temel Beceriler”, “Temel Değerler” 
imize göz atmanı rica ediyoruz.

Neler Yaparız?

Alaçatı Yaşam Kalitesini Gözetir ve Geliştiririz

Her üyemiz, çok değerli akademisyen ve üyeler tarafından oluşturulan 
bu maddelerinin tümünü benimser, sahip çıkar ve toplumun 
tamamına yayılarak Alaçatı Yaşam Kültürünün temel değerleri olması 
için çabalar. 
Bu maddeler, toplumsal hareketimizin duyurulması ve savlarımızın 
belirtilmesi üzerine kurulan, açık ifadeli yazısıdır. 
Alaçatı ve kendin için sen de altına imzanı atarsın sanıyoruz.



Kararsız Kalma 50%

Derneğimizin temel amacı;
“Korumacı Turizm” in Alaçatı’ nın doğal, gastronomik, kültürel ve sosyal 

değerlerini koruyarak gelişimine ve her türlü girişimine katkı sağlayarak 
hizmette bulunmaktır. 
Dernek olarak ekonomik ve toplumsal gelişimin sağlıklı olabilmesi için 
sivil toplumun resmi makamlarla birlikte hareket etmesinin gerekliliğine 
inanıyoruz. 
Turizmi geliştirirken, Alaçatı ve bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına 
katkıda bulunmak amacıyla, bölge halkının yerel ürünler üretmesini teşvik 
ederek, bölgenin kültürel mirasına sahip çıkmayı hedefliyoruz.

NE KADAR VARIZ?

Bölgemizin gastronomik zenginliklerinin ve tohumlarının korunarak bu 
konudaki bilincin arttırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca Alaçatı Turizm Derneği 
olarak bölgemizdeki sanatsal ve kültürel faaliyetleri destekliyor, 
sürdürülen festivallerin geliştirilebilmesi ve yurtdışında da tanıtılması için 
çalışmalar yapıyoruz. 
Dinlencenin olduğu yerde eğlencenin dinlenceyi bozmaması 
gerekliliğine inanıyoruz. Gürültü ile mücadele ediyoruz. Kimsenin ticari 
faaliyetini engellemeden, ortak yaşam alanlarının huzuru için çözümler 
bulmaya çalışıyoruz. 

Henüz başında bir yanın bizimle olmak gerekliliğine 
inanmışken, şu an katılma kararının öne geçtiğini 
tahmin ediyoruz. 
Evet hem Alaçatı, hem de kendimiz için doğru bir iş 
yapıyoruz. 
Sen de bizlerle ol… 
Güçlenelim, yarım kalmayalım. 

Amaçlarımız Neler?

Bu amaç doğrultusunda;

Bunlarla birlikte diğer amaçlarımız;

Üye işletmeler arasında işbirliği sağlayarak işletmelerin sorunlarına çözüm 
bulmak, üyelerin kamu ve özel sektör kuruluş ve örgütleriyle olan ilişkilerini 
koordine etmek, hedef müşteri kitlesinin belirlenmesi ve korunmasını 
sağlamak, Turizm işletmelerimizin hizmet kalitesinin korunması ve 
geliştirilmesine destek olmak, eğitim sağlama amaçlı seminerler vermek, 
bu turizm işletmelerinin müşteri memnuniyetini ölçen araştırmalar 
yapmak,Alaçatı’mızı yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak, diğer dernek, vakıf 
vb.sivil toplum kuruşlarıyla ortak platformlarda yer alarak sinerji yaratmak… 
Dernek üyeleri arasında dostluk, karşılıklı anlayış ve işbirliğini sağlamak, 
sevgi saygı ve işbirliğine dayalı sosyal ilişkileri geliştirmek… 
İş tecrübelerimizi paylaşmak, birbirimize ticari destek sağlamak, kolektif 
pazarlama yöntemleri geliştirmek… 



Ararız seni 25%

Alaçatı Yaşamı’ nın zenginliklerini, bunların değerini bilecek herkesin 
tanıması ve tatmasını kolaylaştırmak için varız.

Alaçatı Yaşamı’ nı geliştirecek, koruyacak; ve değerini bilecek herkese 
tanıtacağız.

Stratejik düşünme, planlı çalışma 
İletişimi etkili ve düzenli kullanma 
Takım çalışması, bireysel çaba

Bizimle olmaman için hiç bir sebep yok.  
Zamanın az yada başka nedenlerin olabilir. 
Her şekilde bu derneğe koyabileceğin bir katkı var. 
Her üyemizin desteğinin farklı olduğuna inanıyoruz. 
Sen olmazsan, seni ararız, eksik kalırız. 
Hala emin değilim dersen, sen de bizi arayabilirsin. 
Hem tanışmış oluruz. 

Varlık Nedenimiz Nedir?
Misyonumuz;

Bu Uğurda Ne Yapacağız?
Vizyonumuz;

Nelerden Güç Alacağız?
Temel Beceriler;

Neler Yol Gösterecek?
Temel Değerler;

Bugüne özen, yarına önem 
Alaçatı ve kurum itibarını önde tutmak 
Yerel ve evrensel değerleri korumak 
İnsana odaklı gelişmeye inanç



Alaçatı Mah. Uğur Mumcu Cad. No: 22 
                  Alaçatı / Çeşme / İzmir 
T: +90 232 716 69 16   /   +90 554 160 69 16 
www.alacati.org.tr               atd@alacati.org.tr 
     instagram.com@alacatiturizmdernegi

                 
Derneklerin amacı, özellikle sosyal aktivitelerin 
ön plana çıkarılması ile beraber, kültür, 
dayanışma, birlik ve beraberliği sağlamaktır. 
Yapılan çeşitli etkinliklerde amaç “bir arada 
olmak” olsa da aynı zamanda derneğe katkı 
sağlamaktır. 
Dernek kişilere değil, kişiler derneğe fayda 
s ağ l a r . D e r n e k g e n e l i n m e n f a a t l e r i 
doğrultusunda bugüne ve geleceğe dair 
çalışmalar yaparak, sadece dernek üyelerini 
değil, tüm beldeyi kapsayarak hizmet eder. 

Bu bağlamda; dernek yöneticileri kadar, dernek 
üyeleri de sorumludur.
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