
Antik çağlardan yarınlara uzanan, medeniyetler, denizciler, doğa aşıkları, şifa arayanlar, 
sadece gelip geçenler, görüp de gidemeyenler, atalarımız ve çocuklarımız için bir yuva: 
Çeşme!

Kavuşmak için gün saydıran, bir rüzgarda veya bir sakız reçeli kokusunda kendisini 
hatırlatan bir sevgili: Çeşme!

Eflatun’a “Dünya’da görülebilir en güzel günbatımı (Ildırı) Erythrai’dadır!” dedirten bir sihir 
perisi: Çeşme!

Denizin güneşe, yeşilliklerin kızgın kumlara sevdalandığı, kalabalıkların ve benzersiz 
hikayelerin ev sahibi: Çeşme!

Yani; yaşamın aynası Çeşme!

Çeşme

Ceşme 2018'de sadece Kurban Bayramı'nda 1 milyon kişiye ev sahipliği yaptı.



2018 Temmuz ayında toplam turist sayısı bir önceki yıla göre %56.4 artış göstermiştir.

Bu yaşam kaynağının yarınlara taşınması, gelişmesi ve güçlenmesi için bir şeyler 
yapmak isteyenlerin, bu yere sevdalanıp, herkesin burayı görmesi, deneyimlemesi ve 
hayata karışabilmesi için çaba harcayanların buluşma noktası: Çeşme Turistik Otelciler 
Birliği.

1990 yılında bir yapılanmaya giren ÇEŞTOB bu süre zarfı içerisinde Çeşme ve beldeleri 
adına önemli girişimler ve işbirlikleri içerisinde bulunarak potansiyel turist sayısını ve 
Çeşme turizminin kalitesini yukarıya taşımaktadır.

Fakat ÇEŞTOB, sadece otellerin değil, tüm Çeşme işletmecilerinin bu masal diyarı için 
elele verip, hep birlikte Çeşme’nin geliştirilmesini isteyen bir birlik. Çünkü elele 
verildiğinde sadece otellerin değil, bakkal Mustafa Amca’nın da, onlarca beach club 
işletmesinin de, kumru büfelerinden balık restoranlarına kadar herkesin kazanacağını 
bilen ve buna inanan insanların birliği.

Çünkü,
Çeşme otelleri misafirlerini ağırladıkça Çeşme esnafı ve işletmeleri için de yepyeni 
kapılar açılıyor.

Çünkü,
ÇEŞTOB’un çalışmaları ile sadece oteller değil tüm Çeşme gelişiyor.

Çünkü ÇEŞTOB;
sesimizin kendi aramızda yankılanmasından öte, yepyeni kulaklara ulaşması için 
çalışıyor.

Peki Çeştob?

“Birlikten  Güç  Doğar!”



Sevgi icraat gerektirir, bunu çok iyi biliyoruz. “Daha iyi bir Çeşme için ben 
de varım!” diyenler için birçok avantaj sağlıyoruz. 

İşte sadece birkaçı :

Üyelerimiz arasında hızlı ve etkili bir
haberleşme ağı kuruyoruz
Üyelerimizin ve bölgemizin problemleri ve girişimleriyle ilgili birliğimiz içerisinde hızlı bir 
haberleşme ağı kurarak yapılan işbirliği neticesinde olumlu bir sonuca ulaşıyoruz, 
gerektiğinde yetkili üst mercilerle görüşme sağlayıp çözüm için destek talep ediyoruz.

Üyelerimizin hizmet kalitesini artırmak adına
çalışmalar düzenliyoruz
Daha iyi bir hizmet kalitesi için paydaşlarımızın sektöründe öne çıkmasını adına eğitim 
kursları düzenliyor, süreci yakından takip ediyoruz.

Sadece ülke sınırlarıyla kalmıyoruz
ÇEŞTOB üyelerinin ve Çeşme’nin tanıtımı adına yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak 
birliğimizi ve güzel Çeşme’mizi temsil ediyoruz.

Geleneksel ve dijital medya organlarında tanıtım faaliyetleri 
gerçekleştiriyoruz
Cesme.com.tr web sitesi, sosyal medya adresleri, Çeşme Guide, Çeşme CD gibi medya 
organlarıyla Çeşme’nin ve üyelerimizin tanıtımlarına dair çalışmalar yapıyoruz.

Çeşme’yi biz de çok seviyoruz ama

NEDEN ÜYE OLMALIYIM?



ÇEŞTOB, 2018 Doğu Akdeniz ve Avrasya bölgesinin en büyük turizm fuarı olan ‘East 
Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition / Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’ (EMITT)'te Çeşme'yi temsil etti ve
bu fuardan 2 ödül ile döndü.

Geleneksel ve dijital medya organlarında tanıtım faaliyetleri 
gerçekleştiriyoruz
Cesme.com.tr web sitesi, sosyal medya adresleri, Çeşme Guide, Çeşme CD gibi medya 
organlarıyla Çeşme’nin ve üyelerimizin tanıtımlarına dair çalışmalar yapıyoruz.

Çeşme’nin vitrini cesme.com.tr
Web sitesi içerisinde oluşturduğumuz üye kuruluşlar listesiyle, üyelerimizin hizmet sınıfına 
göre özel tanıtım çalışmaları düzenliyoruz.

Sadece yaz dönemi değil, dört mevsimi de hesaba katıyoruz
Kış dönemi için ortak yapabileceğimiz çalışmalar ve etkinlikler için, ayrıca geçtiğimiz yaz 
sezonunun maliyet kar-zarar hesapları, problemlerin çözüm ve öneriler için ortak görüş 
alışverişinde bulunmak adına kuruluş yetkilileriyle toplantılar düzenliyoruz.

Birlik üyeleri ve devlet organları arasında köprü görevi görüyoruz
Çeşme Kaymakamı, belediye başkanı, emniyet müdürü ve yetkili birimleriyle restoran, 
beach club ve Çeşme'nin önde gelen işletmeleriyle ve sivil toplum örgütleri ile 
Çeşme'nin sorunları ile ilgili toplantılar yapıyor, problemleri çözüme kavuşturmaya 
çalışıyoruz.

Nitelikli istihdam sağlıyoruz
İŞKUR ve SGK ile üyelerimiz için "İstihdam ve Teşvikler" konulu bilgilendirme toplantıları 
organize ediyoruz, yabancı işgücü temini ve işlemlerinde kolaylıklar oluşturuyoruz.

Çağın “internet çağı” olduğunu iyi biliyoruz
Derneğimize ait https://www.cesme.com.tr/ adresinden online rezervasyon sistemi 
oluşturularak üye otellerimize yardımcı oluyor, http://cesme.work/ adresinden, personel 
adayları için bir havuz oluşturarak işletmelerin sistemimizde kayıtlı personel adayları ile 
iletişim kurabilmeleri ve nitelikli personellere ulaşmasına yardımcı oluyoruz.

Devlet ile resmi yazışmaları yürütüyoruz
Ulaştırma Bakanlığı ile, Alaçatı-Çeşme gişeleri arasındaki yoğun trafiği kaldırıması ve 
Alaçatı-Çeşme gişelerinin ücretsiz hale getirilmesi gibi yazışmalar gerçekleştiriyoruz.

Sesimizi mümkün olan her ortamda duyuruyoruz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Aziz Kocaoğlu'nun başkanlığındaki İzmir Turizm 
Tanıtma Vakfı'nda (İZTAV) ÇEŞTOB olarak yönetimde görev alarak her ay yapılan bu 
toplantılarda İzmir tanıtımında ÇEŞTOB ve Çeşme'yi temsil ediyoruz.



Eğer tüm bunlardan sonra içinizde Çeşme için bir ışık doğduysa ya da
“Burada yok ama benim de Çeşme için bir fikrim var!” derseniz,
birliğimize gelip, karşılıklı bir kahve içmeye ne dersiniz?

www.cesme.com.tr | www.cestob.com | cesme.work

Bize Ulaşın
Musalla Mah. 1107 Sokak No:5/3 35930 Çeşme, İzmir
Tel: +90232 712 13 62
Faks: +90232 712 23 04
info@cestob.com

DAHA İYİ BİR ÇEŞME MÜMKÜN


