
DEÇEMKO TATİL KÖYÜ 

Yöneticiliğine ( Başkanlığına) 

 

Sevgili kızım bu yaz bana tatil yaptıracağını söylediği zaman önce kabul etmemiştim. Rahatsız olan eşimi Ankara’da 

yalnız bırakıp gidemiyordum. Oysa Alzheimer hastalığının son evresinde olduğu için ne bizlerin ne de zamanın 

farkında. 

Halbuki çok yoğun bir çalışma dönemi ve birkaç hastalıkla boğuştuğum için tatil ihtiyacım çok fazlaydı. Sonunda 

kendimi DEÇEMKO TATİL KÖYÜNDE buldum. 

İlk gün yabancılık çekeceğimi düşünmüştüm, hiç de öyle olmadı. Tesise adımımı atar atmaz Ural Bey’i tanıdım. Tesisin 

temizliği insanı çekiyor, Ural Bey’in misafirperverliği de eklenince kendinizi evinizde hissediyorsunuz. 

Tesiste kaldığım odamdan tesisi ve plajı kuşbakışı izledim. Temizliğini bu güne kadar kaldığım hiçbir yaz tatilinde 

görmedim diyebilirim. 

İşletmede çalışan personelin ise bir eğitim almış, çok iyi seçilmiş bir ekip olduğu belli oluyor. 

Mutfak temizliği, yemekler, aşçılar ve garsonlarında çok özenle seçildiği belli. Bu güzel tesiste, güzel insanlarla 

geçirdiğim 7 günü hiç unutmayacağım ve bana bu imkanı veren Sn. Ahmet Badem ve tesisin yöneticisi Sn. Ural Özene 

içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara’ya döner dönmez kendisine teşekkür belgelerimi göndereceğim, 

kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. 

 

Engin ÖZTÜRK 

HASVAK- Türkiye Devlet Hastaneleri ve 

Hastalara Yardım Vakfı Kurucu Genel Başkanı 

  



Daha önce yaptığım yorumdan ötürü müdür Muammer bey yanıma gelip eksiklikten dolayı özür diledi eksikliklerin 

giderileceğini sözünü verdi ve bunu da yaptı. Kendilerine yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şikâyetlerin 

hemen değerlendirildiği için herkese tavsiye ediyorum 

Ebru Uluçınar,  Yaz 2010 

 

Güvenlik, zayıf. Başka bir sorunu pek az. Ben her sene en az Beş devre kalıyorum. Diğer yorum yapan arkadaşların 

gördüğü sorunlar yüksek yıldızlı otellerde de var. Ancak o arkadaşlarında yorumlarını dikkate alıp o sorunları da 

giderileceğini yeni yönetimden beklemek müşteri iyi niyetidir. Kısacası idarecilerin DEÇEMKO yu kamp olarak değil, 

Tatil köyü olarak düşündükleri an her şey daha güzel Olacak. Saygılar 

Cemal UZ, Yaz 2010 

 

Vallahi her şey süperdi. Yemekler evinizde yok. Yönetenlere ve çalışanlara teşekkürler, selamlar.  

Talip İMREN, Yaz 2010 

 

Çok güzel bir tesis amatör ruhla çalıştırılıyor, çalışan personel bölgenin insanları güler yüzlü, yemekler ev yemeği, çok 

lezzetli. Odalarda bazen klimaya ihtiyaç oluyor. Yöneticileri kutlarım. 

Şenol - Neriman KAYA, Yaz 2010 

 

Bence tek kelimeyle süperrrr bir yer tavsiye ediyorum...  

Gökhan Karayanık, Yaz 2010 

 

2011 Temmuz ilk haftası gittim. Gayet güzel yer. klimasız odamızda rahat yattık. personel ve yemekler gayet iyi. Kilo 

alarak geldim. yanlız eksiği aktivite yok. insan biraz sıkılıyor. ama çocuklu aileler için ideal . küçük çocuğun için deniz 

ve çevre güvenli. ben ilk defa çocuklarla rahat tatil yaptım. denizi harikaaa kafa dinlemek için tavsiye ederim. 

Sema EROL, Yaz 2011 

1996 yılından bu yana deçemkoya giderim. Konum olarak bölgenin en bakir koylarından birine sahip. yakın bir 

zamanda buraya yatırımların artacağını ümit ediyorum. tatil köyünün sıkıcılığı ne kadar negatif etki yaratsa da 

denizinin temizliği ve yıllardır aynı insanların aynı devrelerde bir araya gelip bir aile ortamında tatillerini geçirmeleri o 

kadar pozitif. Daha güzel olabilir mi? elbette olabilir. burada önemli olan yönetim anlayışı. yeni yönetim bazı 

yenilikler yaparken, bazı konuları gözardı ediyor. Demirçelik işletmesi mensuplarıyla dışarıdan herhangi birinin artık 

farkı yok gibi. En azından konaklama ücretleri konusunda bir farklılık yaratılabilir. Farkındalığı yaratmak için fark 

edenlerin izlenimleri çok önemlidir. İnşallah yönetim bir gayret içerisinde olur ve önceki yılları aratmaz. Saygılarımla... 

Önsel Ünal, Yaz 2010 

 

çok lüks bi yer olamamasyna rağmen doğal güzelliği denizi havası çok güzel tam bir kafa dinleme yeri ayrıca 

sıkılacağınızı düşünmüyorum, çünkü tam bir aile yeridir ilk kez gelseniz bile müşterilerin hepsi hemen içlerine alırlar 

ayrıca yarı devlet yeri sayılır çünkü demir çelik işletmelerinin kampı yani vakıf işletmesi Yemekleri açık büfe tarzı 

lezzetlidir. herkesin bir kere olsun gidip görmesi gereken bi yer bir gelen müptelası olur bir daha vazgeçemez her 

sene tekrar gelir ben 25 senedir gidiyorum :) 

Personelleri gayet terbiyeli ve temiz çocuklar ben hiçbir saygısızlıklarını görmedim ... 

Hayal ÇELEBİ, Yaz 2009 



MERHABALAR! Adım Resul,10-23 temmuz da deçemkoda ailemle birlikte misafir olduk. Fakat burayı tercih etmemizin 

ne kadar doğru olduğunu ve ne kadar güvenli olduğunu 22 temmuz gecesi başıma gelen ani bir rahatsızlıktan sonra 

anladım. Orta kulak içi denge kristallerinin oynamasından kaynaklanan bir şiddetli baş dönmesi ve mide bulantısı. 

Gece derhal MUAMMER BEY beni apar topar acile götürdü, Başımı bekledi ,ardından, Bergama devlet hastanesine 

..Orada da benimle sanki ailesinden biri kadar ilgilendi. Hatta 12 saat doktor gelmemişti. Kendisi bu mağduriyeti 

gerekli makamlara şikayet etti ve bizimle ilgilenmek zorunda kaldılar. İşte insan başına böyle felaket ve hastalıklar 

geldiğinde tatil yerinin ne kadar önemli olduğunu, güvenliğin ve personel kalitesinin önemini daha da anlıyor. Gerek 

idari personel, gerekse alanında eğitimli personelin ilgileri ve sıcaklığı şimdiden alternatif bir yer aramaya gerek 

bırakmıyor. Teşekkürler ,Deçemko personeli. Seneye de oradayız.. 

Resul EYYOL, Temmuz 2012 

deçemko tatil köyüne 28 Temmuz 10 Ağustos döneminde ilk defa eşim ve torunumla gittim deniziyle, yerleşim 

alanıyla tam tatil yapılacak bir yer. herkes birbirine çok saygılı. yemekleri az ve öz ama harika buradan tekrar aşçı 

arkadaşlarımızın ellerine sağlık dileğimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu da söylemek isterim bir görüş olarak 

kabul edilsin evlerde klima da olsaydı fevkalade olurdu. Tüm deçemko vakfı yönetici ve çalışanları ile tatil köyü 

çalışanlarına teşekkürlerimi arz ederim. 

Adnan DEMİR , Ağustos 2012 

2012 yılı ikinci dönemde tesisinizde kaldım yönetim ve çalışan kişiler her bakımdan takdire şayan kişiler vakfınızı 

tebrik ederim çok memnun kaldım Allah nasip ederse 2013 yılı içinde talepte bulunacağım. vakfınızdan ufak bir ricam 

olacak bademli köyündeki tesisinizi oto parkını biraz büyütmek imkanınız varsa çok iyi olacağını düşünüyorum. 

Halit ERGÜNAY, Temmuz 2012 

2012 yılının 14-28 temmuz ve ve 28 Temmuz-10 Ağustos dönemlerinde Deçemko'da tatil yaptık. Üstün bir yöneticilik 

ve işletme becerisi sergileyerek tatilimizin mükemmel şekilde geçmesini sağlayan Deçemko'nun değerli yöneticileri 

Sayın Fahrettin Özalp ve Sayın İsmail Koloğlu ve değerli Eşleri başta olmak üzere, tesis sorumlusu Muammer Yaylacı 

ve Muhasebeci Erol Burak'dan resepsiyonistler Havva ve Sefa'ya, özellikle aşçılardan isimlerini burada sayamadığım 

bütün çalışanlara şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz. Bu vesileyle, Deçemko kampının her zaman düzenli ve temiz 

tutulması için kampa gelen misafirlerin de üzerlerine düşeni yerine getirmelerini ve kamp çalışanlarına yardımcı 

olmalarını özellikle rica ederiz. M. Selim Kartal T.C. Kiğinev/Moldova Büyükelçisi ve ailesi. 

Mehmet Selim KARTAL, Eylül 2012 

Bilmeyen  için yazayım: <”Deçemko”> vakıf adı. 

Onun  birde köyü var Dikili beldesinde 

Çok  güzel, çok da sakin, çok şirin yer orası 

Her  giden müstesna bir tatil yapar bu yerde.  

Köyün  konumu süper, denize sıfır yani 

Deniz  ise şahane, böylesi az bulunur 

Yemekler  açık büfe, çeşit bol, gani gani 

Güler  yüz, hüsn-ü kabüllip; hizmet işte tam budur. 

Ev  içinde sıcak su her an emre amade 

Denizden  çıkan için uygun yerde duşları 

Bir  de çay bahçesi var, manzarası şahane 

Lebalep  dolu olur yemekten sonraları 

Havası  fevkalade, püfür püfür bir rüzgar 

Nemlilikten  eser yok, ne terleme, ne bir şey 

Burda  geçen her günü hayatına kazanç say 

Deçemko’nun  köyünde tatil işte böyle şey 

 

 


