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Sesimizi duyurmak
Sevgili dostlar, sektörümüz bugün kimsenin vazgeçemeyeceği noktaya ulaşmıştır. 
Bunda hepimizin çabası, gayreti ve yorgunluğu var, bu da bize gurur veriyor. Hayal 
edemediğimiz noktalara herkesi şaşırtarak geldik. Hemen hemen her yıl % 10’ları 
yakalayan büyüme hızıyla devam ediyoruz.

1982 yılında çıkartılan ve turizmin miladı sayılan Turizmi Teşvik Kanunu bize bu 
olanağı verdi. Rodos’un 90.000 yatağını geçmeyi hayal ederken 1.500.000 yatağa 
ulaştık; Yunanistan’a gelen 5 milyon turist hedefimizken, Yunanistan’ı ikiye katlayarak 
39 milyona ulaştık. Bir milyar ABD Doları beklerken 35 milyar ABD Doları’nı geçtik.

Bunları hep 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun gücüyle yaptık. Kanun çıktığı 
zaman emrediciydi. Herkes uyardı. Süreç çok kısalmıştı. Kararlar çabuk alınırdı. Biz de 
beklemezdik bürokrasi kapılarında.

Turizmimiz güçlendikçe diğer kamu kurumları da güçlendi. Karar süreci uzadı, bazen de 
çıkmaz oldu. Beklemediğimiz anlarda aleyhimize bilmediğimiz kanunlar, kararlar 
çıkmaya başladı. Bizlere artık hiçbir şey sorulmaz oldu. Önceleri bu tür kararlar 
çıkmadan önce hazırlık safhalarında saatlerce süren toplantılarla görüşlerimiz alınırdı, 
bizler de mutlu olurduk emek verdiğimiz kararlar çıktığı zaman.

Sorunlarımızı her türlü platformda defalarca anlatıyoruz, söylüyoruz, örnekler 
veriyoruz, rakip ülkeleri, rakip pazarları anlatıyoruz. Kapalı kapılar ardında bize hak 
veriyorlar. Ancak kapılar açılınca…

Bu kadar büyüklükle sesimizi duyuramıyorsak, isteklerimizi yaşama geçirtemiyorsak, 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun hükümlerini uygulatamıyorsak ne yapalım 
sesimizi duyurmak için? Polatlı’nın il olmak için yaptığı gibi İngilizce mi yazalım?

Saygılarımla.

Osman Ayık
TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı 
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TÜROFED, 
Müsteşar 
Prof. Dr. 
A. Haluk 
Dursun’u 
ziyaret etti
Türkiye Otelciler Fe-

derasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, 
Başkan Yardımcıları Ahmet Tok ve Mehmet İşler, Genel Sek-
reter Savaş Çolakoğlu ve Koordinatör Necip Boz, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başlayan Prof. Dr. A. 
Haluk Dursun’a makamında ziyarette bulundu. TÜROFED he-
yeti sektöre yönelik genel değerlendirmeler ve paylaşımlar-
da bulunulmuş olup sektör sorunları hakkında ileri bir tarihte 
tekrar görüşülmesine karar verildi.

Anemon Hotels’in sahibi İsmail 
Akçura’ya fahri doktora ünvanı
Manisa başta olmak üzere, Türkiye’nin birçok yerinde tu-
rizme katkı sağlayan, oteller zinciri kuran Anemon Otelle-
rinin sahibi İsmail Akçura’ya Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) 
tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Akçura, CBÜ Prof. 
Dr. Rektörü Pakdemirli döneminde fahri doktora verilen ilk 
kişi oldu. İsmail Akçura’nın kültüre, turizme ve tarihe önem 
veren, projeleri hayata geçiren önemli bir iş adamı olduğu-
nu belirten Pakdemirli, “Manisalılar bilirler. Anemon Otel’de 
hemen her gün bir program vardır. Manisa’da bulunan otel 
gibi Türkiye’de 20 otel var. Dünyada çok büyük otel marka 
zincirleri var ama Türkiye’deki bir iş adamının çıkıp böyle bir 
oteller zincirini oluşturması ve kabul ettirmesi en başta tu-
rizme olmak üzere o şehrini kültürel hayatına büyük katkı 
sağlıyor. İsmail Akçura 
aynı zamanda arkeolojik 
çalışmalarla ilgileniyor. 
Manisa’daki antik kent 
olan Aigai’nin 12 yıldır 
sponsorluğunu yapıyor” 
diye konuştu.

İstanbul 
ödülünü 
İrfan Önal 
teslim aldı 
TripAdvisor gezginle-
rinin yaptığı milyonlar-
ca görüşü ve önerisi 
doğrultusunda belir-

lenen listede, Roma, Paris ve Barselona gibi önemli şehirleri 
geride bırakan İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’un ödülü, 
dün gerçekleştirilen törenle, TripAdvisor Global CMO’su Bar-
bara Messing tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıt-
ma Genel Müdürü İrfan Önal’a takdim edildi. Messing, tatilini 
geçirmek için geldiği dünyanın bir numaralı destinasyonu 
İstanbul’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 
Ödülü İstanbul adına alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıt-
ma Genel Müdürü İrfan Önal ise dünya genelinde aylık 269 
milyon tekil kullanıcıya sahip popüler gezi sitesinin kullanıcı-
ları tarafından verilen bu ödülün kendileri için çok anlamlı ol-
duğunu dile getirdi. Önal ayrıca, Tripadvisor ile farklı tanıtım 
projeleri de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“Türkiye turizmde ilk 5 ülke 
arasına yükselecek”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da vatandaşlara 
hitap etti. Konuşmasında turizme değinen Başbakan Erdo-
ğan şöyle konuştu: “Antalya’da turizm çok önemli, 2002 yı-
lında 17 ülkeydi ziyaret edilen. Şimdi ise 6. ülke 17’den 6’ya 
çıktık. Kongre turizminde 37 idik, 18’inci olduk. Gelen turist 
sayısı 13 milyondu, şimdi 35 milyon. 2013’te 50 milyon tu-
rist 50 milyar gelir olacak. Türkiye 2023’te dünyada ilk 5’in 
arasına yükselteceğiz turizmde. Antalya’nın benim nezdim-
de çok ayrı bir yeri var. Antalya’nın yatırımlarıyla projeleriyle 
çok yakından ilgilendim. Belediyesi bizde olsun olmasın An-
talya için projelerimizi kesintisiz sürdürdük. Tarımda, turizm-
de, sanayide büyütmek için çaba verdik. Marka şehir yapaca-
ğız dedik. Hamdolsun bunu da yaptık. 12 yılda 14,5 katrilyon 
yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 2,5 katrilyon, 
toplu konutta 628 trilyon, tarım ve hayvancılık 548 trilyon, 
sağlıkta 459 trilyon yatırım yaptık” diye konuştu.
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İngilizler, 
Türkiye’nin en iyi 
10 plajını belirledi
İngiliz The Guardian gazetesi, 
okurlarının oyları ile Türkiye’nin 
en iyi 10 plajını belirledi.
The Guardian gazetesinin 

okuyucuları tarafından belirlenen plajlar şöyle: Kabak Koyu (Ölüdeniz), 
Olimpos (Çıralı), İztuzu Plajı (Dalyan), Mermerli Plajı (Antalya), Kelebekler 
Vadisi (Fethiye), Patara Plajı (Kaş), Kaputaş Plajı (Kaş), Aydıncık Plajı 
(Mersin), Altınkum Plajı (Çeşme), Kum Oteli Plajı (Saroz).

Corendon, 3. kez 
Türkiye´nin en büyük 500 
şirketi arasında
ABD’de yayımlanan ve dünyanın en itibarlı iş 
dergisi olan Fortune, 1955 yılından bu yana 
“Fortune 500” markasıyla dünyanın en büyük 
şirketlerini açıklıyor. Türkiye´de de 2007 yılından 
bu yana düzenli olarak hazırlanan “Fortune 500 
Türkiye”nin Temmuz 2014´te açıklanan 2013 
sonuçlarına göre Corendon Havayolları listeye 

297. sıradan girerek bir kez daha Türkiye´nin en büyük 500 şirketi 
arasında yer aldı. Şirketleri net satışlar, faiz/vergi öncesi kar-zarar, aktif 
toplam ve öz kaynak değerlerine göre sıralayan Fortune 500 Türkiye’nin 
sonuçlarını değerlendiren Corendon Havayolları Genel Müdür Yardımcısı 
Batuğhan Karaer “Dünyanın en prestijli araştırmalarının başında gösteri-
len değerlendirmenin Türkiye ayağında yer almak bizler için gurur verici. 
Bu büyüme potansiyelimiz sayesinde önümüzdeki sene sıralamamızı 
daha da ileriye taşıyarak sektördeki yerimizi sağlamlaştırmak hedefi ile 
çalışıyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: “Golf sahalarımızı 
arttırmak için çabalıyoruz” 
AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, AYMOR Grup’un MEBUSKENT Ko-
nut ve Yaşam Kompleksinin lansman ve satış ofisi açılış günü etkinliklerine katıldı. 
MEBUSKENT Lansman ve Satış Ofisi Açılış Günü Etkinliklerine katılan Çavuşoğlu, 
açılışın ardından golf sahasının temel atma törenini gerçekleştirdi ve gazeteciler ile 
birlikte golf oynadı. Golfün rahatlatıcı ve stresi azaltıcı bir spor olduğunu da sözle-
rine ekleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’nin de golf sahalarını arttırmak 
için çabalıyoruz. Golf turizminden elde ettiğimiz geliri arttırmamız gerekir ki 2023 

hedeflerine ulaşalım. Şuan da turist sayısı bakımından rakama hızlı ilerliyoruz ama bir turistten elde ettiğimiz gelir bin doların 
altındadır. Açığı da kapatacak olan golf gibi değişik spor dalları için gelen turistlerdir.”

İstanbul’u 2016’da 
Paris’ten fazla turist 
ziyaret edecek
MasterCard’ın gelenekselleştirdiği ve dünya-
nın önde gelen 132 şehrini inceleyen turizm 
trendleri raporu yayımlandı. MasterCard’ın 
‘Hedef Şehirler Endeksi 2014’ araştırmasının 
sonuçları açıklandı. Son dört yılda üç kez liste 
başı olan Londra, 18,69 milyon ziyaretçiyle 
2014’te de birinci oldu. Londrayı 18,37 milyon 
ziyaretçiyle Bangkok, 15,57 milyon ziyaretçiyle 
Paris takip etti. Dünya çapında 11,6 milyon zi-
yaretçi beklentisiyle 2014’te dünyanın en çok 
ziyaretçi çeken kentleri arasında İstanbul ye-
dinci sırayı aldı. Geçen yıl 9,87 milyon ziyaretçi 
alan İstanbul’un 2014’te ziyaretçi adedinde 
yüzde 17,5 büyüme kaydedeceği öngörülüyor. 
Raporda 2014 sonunda Avrupa’da Londra ve 
Paris’ten sonra en çok ziyaretçi ağırlayan şehrin 
İstanbul olacağı belirtildi. Ziyaretçi harcamala-
rına göre sıralamadaysa İstanbul, Barselona’nın 
ardından dördüncü sırayı aldı. Ziyaretçi artışın-
da İstanbul listenin başını çekerken araştırma-
ya göre bu büyüme rakamlarla şehrin 2016’da 
Paris’i geçerek Avrupa’nın ikincisi olacak. 

TÜROFED / 12



Kısa Haber

TÜROFED, Doç. Dr. Ahmet Arı’yı 
makamında ziyaret etti
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başka-
nı Osman Ayık, Başkan Yardımcıları Ahmet Tok ve Mehmet İşler, 
Genel Sekreter Savaş Çolakoğlu ve Koordinatör Necip Boz, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. 
Ahmet Arı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette TUYUP ‘Turizm 
Sektöründe İşveren ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırıl-
ması’ projesinde TÜROFED’in yapacağı katkı ve eğitim faaliyetle-
rinin organizasyonuna ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
turizm şirketi yine IATI oldu
Fortune 500 dergisi tarafından her yıl hazırlanan 

“Türkiye’nin En Bü-
yük 500 Şirketi Araş-
tırması” yayınlandı. 
Araştırmaya göre, 

%87,6  büyüme oranı ile turizm sektörünün en hız-
lı büyüyen şirketi yine IATI oldu. IATI, geçen yıl da 
%108’lik büyüme oranı ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
turizm şirketi olmuştu. IATI, 436.175.915 TL cirosu ile 
Türkiye genel sıralamasında ise 289. sırada yer aldı. 
IATI bir yıl önce  aynı listede 444. sırada yer almıştı. 
IATI bu performansı ile Türkiye’de satışlarını en çok 
arttıran 18. şirket olurken, ihracatını da en çok arttıran 
35. şirket olmayı başardı. Türkiye genelinde Seyahat 
ve Taşımacılık sektöründe en büyük 11. sırada yer alan  
IATI, Antalya’daki en büyük 2. şirket durumuna yüksel-
di. 2010 yılında kurulan IATI, kısa sürede gerçekleştir-
diği büyüme ve başarısı ile dikkat çekiyor. IATI Reklam 
ve Halkla İlişkiler Direktörü Devrim Pınar, turizmin en 
tecrübeli kadrolarından birisi olan IATI’nin daha önce 
de turizm sektöründe ve Antalya’da lider yatırımlar 
oluşturduğunu, yeni oluşumları IATI ile devrettikleri 
liderlik bayrağını en kısa sürede geri alacaklarını ifade 
etti.

THY yine 
Avrupa’nın En 
İyi Havayolu 
Şirketi oldu 
2014 Skytrax yolcu değer-
lendirme sonuçlarına göre 
Türk Hava Yolları (THY) son 
dört yıldır ‘Avrupa’nın En 

İyi Havayolu Şirketi’, Dünya’nın ‘En İyi Business Class İkram Ser-
visi’, ‘En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı’ ve ‘Güney 
Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi’ ödüllerinin sahibi oldu.  ‘Skytrax 
Yolcu Tercih Ödülleri’hde THY geçtiğimiz üç yılda olduğu gibi bu 
yıl da ‘Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi’ ödülünün sahibi oldu. 
Son yıllarda, uzun menzilli uçuşlarının tamamı ve diğer dış hat 
uçuşlarının belli bir bölümünde Business Class yolcularına ‘Flying 
Chef’ hizmeti sunan Türk Hava Yolları, dünya sıralamasında ‘En İyi 
Business Class İkram Servisi’ ödülüne ve yine geçtiğimiz aylarda 
yenileyerek genişlettiği özel yolcu salonu ‘Turkish Airlines Lounge 
İstanbul’da yolcularının beğenisine sunduğu farklı ve zengin ikram 
hizmetiyle de ‘En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı’ ödü-
lüne ve ‘Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi’ layık görüldü.

Adana’da bulundu. 
Dünyada benzeri yok.
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde arka kısmı balık kuyruğu 
olan at üstünde balık avlayan Eros figürü tasvir edilmiş 
ikinci mozaik bulundu. Yunan mitolojisinde ‘Hippocam-
pus’ adı verilen, yarısı balık yarısı at olan hayvan üzeri-
ne balık avlayan Eros mozaiğinin dünyada bir benze-
rinin olmadığı belirtiliyor. Adana Valisi Mustafa Büyük, 
ilçeye yaptığı ziyaret kapsamında yeni bulunan moza-
ikler hakkında arkeologlardan bilgi aldı. Vali Büyük, “Bu 
bölgede çıkarılan mozaikler beni heyecanlandırdı. Anla-
şılıyor ki bu bölgeye ilginin zamanla daha da artacağını 
düşünüyorum. Bu sahanın tarihte çok önemli bir yerle-
şim yeri olduğunu gösteriyor. Roma döneminden bize 
kalan bu mirası en 
güzel şekilde ortaya 
çıkarıp çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” dedi.
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Konaklama tesislerine yüzde 50 geri ödemesiz hibe desteği
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl Koordinatörlüğü, konaklama ve 
yeme içme tesislerine yüzde 50 geri ödemesiz hibe desteği verecek. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl Koordinatörlüğü, Aydın ilinde kırsal alanlarda yapılacak tu-
rizme dönük en fazla 25 oda kapasiteli otel, motel, pansiyon, butik otel, köy evi, dağ evi, kıl çadırı, 
Konaklama ve yeme-içme tesisleri, kır lokantaları, piknik alanları, unlu mamül üretim tesislerinin 
kurulumuna yönelik yatırımlara 15 bin Avro ile 500 bin Avro arasında yüzde 50 oranında geri 
ödemesiz hibe desteği veriyor. Yatırımcılar ayrıca KDV, ÖTV, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve güm-
rük vergisinden de muaf bulunuyor.

TOBB, 2013 
Fuar Raporu’nu 
açıkladı
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), 2013 Yılı Fuar 
Raporu’nu açıkladı. Geçtiğimiz 
yıl düzenlenen toplam 407 fu-
arı, 15 milyon 500 bin 48 kişi 

ziyaret etti. Yabancı ziyaretçi sayısı 527 bin 748 oldu. Fuarlarda, top-
lam 60 bin 520 firma stant açtı. Ziyaretçi sayısı açısından bakıldığında, 
2013 yılında birinciliği 1 milyon 635 bin 152 ziyaretçi ile 82’inci İzmir 
Enternasyonal Fuarı, ikinciliği 455 bin ziyaretçi ile 32. Uluslararası İs-
tanbul Kitap Fuarı ve ARTIST 23.Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı aldı. 
18.İzmir Kitap Fuarı 390 bin ziyaretçi ile üçüncü, 2. Malatya Kitap ve 
Kültür Fuarı 307 bin ziyaretçi ile dördüncü, 20. Mesir Sanayi ve Ticaret 
Fuarı ise 270 bin ziyaretçi ile beşinci sırada yer aldı. Daha sonra ise; 
MODEKO 2013 24.İzmir Mobilya Fuarı, Bursa 11. Kitap Fuarı, Burtarım 
2013 11.Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi 
Fuarı, Bursa 6.Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, KAYTARIM 
2013 Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Çukurova 6.Kitap Fuarı, Çu-
kurova Eğitim 2013 Fuarı ve Bursa 9.Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim Fuarı 
sıralandı.

Otellerde en yüksek 
maliyet artışı meyve 
ve sebzede
Otellerdeki maliyet artışları, haziran ayında da enf-
lasyonun üzerinde seyretti.  TÜİK verilerine göre 
ülke genelindeki enflasyon % 8,3 oldu. AKTOB 
Araştırma Birimi verilerine göre; aynı dönemde 
otellerde meydana gelen maliyet yükselişleri ise 
% 10’a yaklaştı. Otellerde en yüksek maliyet artış-
ları; % 26 ile meyve-sebze ve % 16 ile bakliyat-un 
gruplarında gerçekleşti. Bu grupları, sırasıyla süt, 
içecek ve et grubu takip ediyor. Yiyecek grubun-
daki toplam maliyet artışı ise % 10’u aştı. Haziran 
verilerine göre, maliyet artışları enflasyonun al-
tında kalan gruplar da; yağ, çay-şeker, enerji-yakıt 
şeklinde sıralandı.

Odeon, Fortune 500 
listesinde 21 basamak birden yükseldi
Türkiye’nin en büyük 500 şirketini bilanço rakamlarına göre sıralayan ve bu yıl 7’nci araştırmasını ger-
çekleştiren Fortune Türkiye Dergisi, şirketlerin 2013 rakamlarına göre Fortune 500 değerlendirmesini 
sonuçlandırdı. Geçen yılki genel sıralamada 146. sırada yer alan Odeon Turizm İşletmeciliği, 2013 yılı veri-
lerine göre 21 basamak birden yükselerek ilk 500 listesinde 125. sıraya yerleşti. Son yıllarda iş dünyasına 
yönelik yapılan bütün araştırmalarda ve yayınlanan tüm istatistiklerde yükselişe geçtiklerini belirten OTI 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, bunun hem gurur verici olduğunu, hem de sürekli ve sür-
dürülebilir büyümeyi tescillediğini vurguladı. Bektaş değerlendirmesinde şunları söyledi; “Her yıl bir önceki 
yıla göre daha çok yatırım yaparak faaliyet alanlarımızda ve hizmet verdiğimiz ülkelerde genişlemeye de-
vam ediyoruz. Doğu Avrupa’da varız, orta ve uzun vadede Batı Avrupa’da da bulunmak ve liderler arasına 
girmek istiyoruz. Bu elbette çok kolay bir iş değil, ancak bu hedefi belirlemiş durumdayız.
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AKTOB 30 yaşında 
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) 30. yılını kutladı. Antalya-Lara’daki 
Delphin Imperial’de organize edilen gece önemli turizmcileri bir araya getirdi. Gecede sahne alan 
Zuhal Olcay, turizmcilere şarkıları ile seslendi. 

Haber

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler 

Birliği (AKTOB) 30. yılını organize ettiği 

gece ile kutladı. Türk turizminin önemli 

isimlerinin bir araya geldiği geceye 

TÜROFED Yönetimi de tam kadro yer aldı.  

 

Eski bakanlar da katıldı 

Geceye Kültür ve Turizm eski Bakanı ve 

bağımsız İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, 

Turizm eski Bakanları Bülent Akarcalı ve 

Abdülkadir Ateş, Antalya Vali Yardımcısı 

Recep Yüksel, ATSO Başkanı Çetin Osman 

Budak, ve çok sayıda turizmci katıldı. 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜRO-

FED) Başkanı Osman Ayık ve TÜROFED 

Yönetim Kurulu Üyeleri gecede tam kadro 

yer aldı. 

“Antalya olmayan kavramları yarattı”  

Antalya’nın turizmde güzel bir hikaye 

yazdığını belirten Yusuf Hacısüleyman, 

“Antalya, nereden nereye geldi. 

1981 yılında 48 bin kişinin geldiği 

Antalya’ya bugün 12 milyon turist 

geliyor. 10 bin yataktan 500 bin yatağa 

ulaştık. 135 bin kişi sadece konaklama 

sektöründe çalışıyor. Turizm yatırımların-

daki payımız yüzde 8 iken bugün bu oran 

yüzde 43. O dönemde olmayan kavramları 

yarattı Antalya” diye konuştu. 

Hacısüleyman kuruculara teşekkür 

Kokteyl ile başlayan kutlama yemek ile 

devam etti. Yemekte bir konuşma 

gerçekleştiren AKTOB Başkanı Yusuf Ha-

cısüleyman, ilk olarak AKTOB’un kurucula-

rı Ali Berberoğlu, Hüseyin Sipahioğlu, 

Ercan Evren, Yalçın Çiftçioğlu, Adnan 

Yerebakan, Mustafa Sak ve Ali Rıza 

Çağlayan’a teşekkür etti.
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Kısa HaberHaber

Zuhal Olcay sevilen şarkılarını 
seslendirdi 

Teşekkür plaketlerinin ardından sahne 

alan ünlü sanatçı Zuhal Olcay sevilen 

şarkılarını turizmciler için seslendirdi.  
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyasıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 
görüştü. Toplantıda konaklama sektörünü Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Ayık temsil etti.

Haber

TÜROFED Başkanı Ayık, Başbakan 
Erdoğan ile bir araya geldi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cum-

hurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yaptığı is-

tişare toplantıları kapsamında 10 işadamı 

derneğinin başkanlarıyla biraya geldi. 

İş dünyasının önemli isimleri 

OBB’da 1 saat 55 dakika süren ve 

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Başbakan 

Erdoğan’ın Başdanışmanı Binali Yıldırım’ın 

da katıldığı toplantıya; TOBB Başkanı Ri-

fat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Haluk 

Dinçer, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 

MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, ASKON 

Başkanı Mustafa Koca, TÜMSİAD Başkanı 

Hasan Sert, TÜROFED Başkanı Osman 

Ayık, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, 

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı 

Mithat Yenigün, TÜRKONFED Başkanı 

Süleyman Onatça katıldı.  

Görüşleri dinledi

Toplantının ardından TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Sayın Baş-

bakanımız, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 

ilişkin fikirlerini iş dünyamızla paylaşmak 

ve görüşlerimizi almak için ziyaretimize 

geldiler. Bu kapsamda Türkiye İhracatçı-

lar Meclisi, TÜSİAD, MÜSİAD, TÜRSAD, 

TÜRSAB, Türkiye Müteahhitler Birliğimiz, 

TÜMSİAD ASKON TÜRKONFED, TÜRO-

FED ve TOBB olarak Sayın Başbakanımızı 

ağırlama misafir etme şansını yakaladık. 

Öncelikle bu istişare ziyaretini gerçekleş-

tirdiğimiz için gerek şahıslarımız gerekse 

temsil ettiğimiz iş dünyası adına kendile-

rine teşekkür ediyoruz. Bu minvalde Sayın 

Başbakanımıza bütün kurumlarımız bütün 

başkanlarımız görüşlerini iletti. İlkeler üze-

rinde hareket edilmesinin uygun olacağını 

düşünüyoruz. 

Seçimler milli iradenin tezahür ettiği de-

mokrasinin en önemli mekanizmalarından 

biridir. Seçim cumhurbaşkanını ilk defa 

halk oyuyla seçilecek olmasından dolayı 

farklı bir önem kazanıyor. İş dünyası olarak 

cumhurbaşkanlığı seçim sürecini itidalli 

bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. 

Böylece seçim sonucunda ülkemizde 

huzurun sağlanmasını da arzu ediyoruz. 

Huzur bulalım ki iş dünyası olarak işimize 

odaklanalım. 

Daha fazla üretim, daha fazla yatırım, 

daha fazla ihracat yapalım. Zaten bizim 

görevimizde tüccar ve sanayicilerimizin 

çalışma ortamlarını iyileştirmek rekabet 

güçlerini artırmak üzere çalışmak ve çö-

zümler üretmektir. İstişare ziyaretleri için 

sayın başbakanımıza iş dünyamız adanı 

teşekkür ediyorum.”
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“3 yıldızlı otele gelecek 
turist yok mu?”
Limak Holding Turizm Grup Koordinatörü K. Kaan Kavaloğlu, Türkiye’nin otel yatırımları, ana pa-
zarları, Her Şey Dahil ve çevre bilinci üzerine önemli açıklamalar yaptı. Türkiye’de fizibilitesiz otel 
yatırımları yapıldığını hatırlatan Kavaloğlu, Her Şey Dahil’e de fiyat standartı getirilmesi gerektiğini 
söyledi. 

Haber

Limak Holding Turizm Grubu Koordinatörü 
K. Kaan Kavaloğlu dergimiz için ilk olarak 
Türkiye’deki turizm yatırımlarını değerlen-
dirdi. Kaan Kavaloğlu, Türkiye’deki turizm 
yatırımlarını 1. kısım 1995 yılı öncesinde 
yapılan yatırımlar, 2. kısım 1995-2005 
arasında yapılan yatırımlar 3. kısım ise 
2005 sonrasında yapılan yatırımlar olmak 
üzere üç kısımda ele aldığını söyledi. 

Maliyetler otel yatırımlarını 
engellemedi
1995 yılı öncesinde yapılan yatırımları 
Türk turizminin öncüleri olduğunu belir-
ten Kavaloğlu, “Bu noktada Turgut Özal’ı 
rahmetle anıyorum. O dönemde yap-işlet-

devret modelini Türkiye’ye getirmeseydi 
Türk turizmi bu noktaya gelmezdi. 1995-
2005 yılı arasındaki yatırımlar ise gerçek 
bir turizm reformu oldu. Bu yatırımların 
geri dönüşü 5-7 yıl gibi mucizevi bir süre-
de gerçekleşti. 2005 sonrası yatırımlarda 
ise arazi fiyatlarının ve inşaat maliyet-
lerinin yükselmesi ile yatırımlar 12-15 
yıl arasında geriye dönmeye başladı. Bu 
durum turizm yatırımcısını durdurdu mu? 
Hayır durdurmadı. Ama yatırımların aynı 
hızda devam etmemesini sağladı. Şu an 
turizm yatırımları devam ediyor. Ama 
Türkiye daha önce atladığı reformlarını 
örneğin sürdürülebilirlik kavramını sisteme 
dahil etti” dedi. 

Zincir otellerin şansı yüksek
K. Kaan Kavaloğlu, Türkiye’de son yıllarda 
fizibilitesiz otel yatırımları yapıldığını 
söyledi. Kavaloğlu, “Günümüzde otel 
yatırımlarını zincir oteller, turizm nasıl bir 
sektör diye merak edenler ve tur opera-
törleri yapıyor. Turizm nasıl bir sektör diye 
merak edenlerin bu sektörde çok fazla 
şansı yok. Tek bir Tur Operatörüne ve belli 
bir pazara bağlı olarak yapılan yatırımların 
da kısa vadede şansı var ama orta ve 
uzun vadede şansı yok. Bu durumda zincir 
otellerin devamı niteliğindeki oteller var. 
Bu grubun şansı var. Çünkü önceki tecrü-
beleri onlara bu imkanı veriyor. Bu yüzden 
zincir otellerin yatırımları geri dönebiliyor. 
Analitik olursanız aslında rakamlar size 
her şeyi söylüyor. 20 bin yatak geldiği 
zaman diğer otellerin aynı oranda doluluk 
yakalaması için yapacakları tek şey farklı 
bir pazarlama çalışmasıdır. Ama bunu yap-
mıyorlar normal çalıştıkları pazardan pay 
almaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu. 

“Hep deluxe kategorisinde otel 
yapılıyor”
Antalya’ya yapılan yeni yatırımları eleş-
tiren Kavaloğlu, tek tip otel yapılmasına 
ise karşı olduğunu dile getirdi: “Antalya’ya 
gelen turist neden geliyor araştırma 
yapılmalı. Antalya’da hep deluxe kategori-
sinde otel yapılıyor. 

Antalya’ya gelen turistin yüzde 12 ila 15 
arasındaki turist deluxe otelleri, yüzde 
50’sinin orta düzey ve biraz üzerindeki 
otelleri, yüzde 35’inin ise daha ucuz otel-
leri tercih ettiğini görüyoruz. Biz devamlı 
yüzde 15’lık kısım için otel yapıyoruz. 
Bu durumda; yüzde 15’lik kısım için oteli 
yapıyorsunuz, dolmayınca sezonun orta-
sında fiyatları yarı yarıya geriye çekiyor-
sunuz. Yukarıdan aşağıya baskı başlıyor. 
Orta seviyedeki 5 yıldızlı oteller direnç 
göstermezse bu durum bütçeli otellere 
çok büyük problem yaşatır. Yeni yapılan 
otellerin hepsi 4 yıldız plus ve 5 yıldızlı. 
Hiç 3 yıldızlı otele gelecek turist yok mu?” 
diye konuştu.

Rusya, Antalya’nın pax 
kaybetmemesine yetecek
Türkiye’nin pazarlarına da değinen 
Kavaloğlu, önemli ipuçları verdi: “Almanya 
pazarı yılı yüzde 2-3 artı ile kapatır. Bu 
sene Rusya yüzde 10 ile yüzde 15 ara-
sında artış yakalayıp Almanya’nın önüne 
geçecek. Hollanda’da çok ciddi bir artış 
var. Bu kayda değer bir artış. İngiltere 
pazarı güçlü olmaya devam ediyor. Ancak 
İngiltere’den yurt dışına 60 milyon çıkış 
var ama Türkiye 2 milyon İngiliz turisti 
göremedi. Rusların biraz Ege Bölgesi’ne 
İngilizlerin de biraz Antalya’ya kayması 
gerekiyor. Turizmimizin devamlılığı açısın-
dan bu gerekli. Ukrayna’daki iç karışık-
lıktan dolayı yüzde 20’den fazla düşüş 
bekliyorum. İran pazarında büyük bir artış 
görünüyor. 2013 yılında Nevruz’da uçak 
kaynaklı olarak çok büyük operasyonlar 
yapılmadı. Bu sene sorun yaşanmayınca 
gelmesi gereken İranlı turist geldi. Bu 
artış geçiciydi. İsrail pazarı son 5 yıldır dü-
şüyor. Bu sene ise artışa geçti. Museviler 
gelmeye başladı. Ancak bu pazar da eski 
rakamlara ulaşamaz. Çünkü Antalya  İsrail 
için pahalı bir destinasyon. 

İskandinavya pazarına bakacak olur-
sak Norveç’te inanılmaz bir düşüş var. 
Orada da Türk bayraklı bir operatör battı. 
Norveç’te ilk 5 ayda yüzde 25’lik bir dü-
şüş var. Bu durum da orada iflas eden tur 
operatörünün yerinin doldurulamadığını 
gösteriyor. İlk 6 ayda Ruslar Almanlara 
400 bin kişi fark attı. Bu fark kapanmaz. 
Ruslar bu oranda artmaya devam ederse 
Antalya yine rahat bir sezon geçirir. 
Antalya, Temmuz ayını zor geçiriyor. 
Niye? Artık yurt içi pazar çok etkili. İç 
pazar Ramazan’dan dolayı Haziran’a 
yöneldi, Ağustos ayı da iyi geçecek. Bir de 
küçük pazarlarımız var: Çek Cumhuriyeti, 
Litvanya, Slovakya, Azerbaycan, Roman-
ya, Sırbistan, Kosova, Macaristan gibi. 
Bu pazarlarda da ufak tefek artışlar var. 
Bunların içinde benim gözdem Litvanya. 
Baltık ülkeleri artı çıkacak bu sene. Bir 
diğer pazar Kosova. Kosova’da Antalya’da 
tatil yapmak bir prestij. Antalya’da 6 ay 
sonunda yüzde 5’lik artış var, biraz İsrail, 
biraz İran ve en önemlisi Rusya’dan dolayı. 
Rusya Antalya’nın pax kaybetmemesine 
yetecek.” 

“Her Şey Dahil’e fiyat standartı 
getirmeliyiz”
Yıllardır eleştirilen Her Şey Dahil sistemi-
ne de değinen Kaan Kavaloğlu, Her Şey 
Dahil’e fiyat standartı getirilmesi gerek-
tiğini söyledi. Kavaloğlu, “Bir zamanlar 3 

yıldızlı ve bazı 4 yıldızlı oteller Her Şey 
Dahil yapmasın dedik bizi topa tuttular. 
Her Şey Dahil sisteminde minimum fiyat 
belirlenmeli. 5 yıldızlı oteller bu fiyatların 
altında satış yapamamalı. 3-4 yıldızlı otel-
ler rahatlamalı. 5 yıldızlı oteli 50 dolara 
pazarlarsan 3-4 yıldızlı oteller ne yapacak. 
Biz Her Şey Dahil’e bir fiyat standartı ge-
tirmeliyiz. Yoksa bundan sonra yapılacak 
otellerin hepsi 5 yıldızlı olur. 3 ve 4 yıldızlı 
otel yapılmaz. Bu doğru bir şey değil. 
Devlet bu konuda standartları tekrardan 
belirlemeli.”

Yeşil Yıldız için oteller teşvik edilmeli 
Kaan Kavaloğlu, çevre bilincine de değin-
di. Çevre bilincinin çocukluktan aşılanması 
gerektiğini dile getiren Kavaloğlu ko-
nuşmasına şöyle devam etti: “Yeşil Yıldız 
için otelleri teşvik etmeliyiz. Devlet bunu 
mecbur koşmalı. Enerji için Yeşil Yıldız’ı 
şart koştu bu çok önemli bir çalışma. Yeşil 
Yıldız’da emeği geçenleri tebrik ediyorum. 
Daha önce tur operatörleri buna el attı. 
Ne yaptılar? Müşterilerini Yeşil Yıldız’lı 
otellere yönlendirdiler. Ama bu bilincin 
oluşması için sadece turizm çalışanlarının 
ve paydaşlarının bilgilendirilmesi yetmez. 
Çevreye duyarlı olmak çok farklı bir konu. 
Bu durum ilkokulda başlamalı. Türkiye’de 
sigara yasağı gibi zorlu bir yasağa adapte 
olduysak çevre bilinci için yapılacak çalış-
malarına da aynı şekilde adapte olabilece-
ğimizi düşünüyorum.”
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Haber

Yeşil Yıldızlı oteller 
rekabet gücünü daha da arttıracak 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama 
işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın teşvik edilmesi amacıyla konaklama tesislerine verilen 
Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi’nin 3 kat 
artarak 103’e ulaştığını bildirdi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sür-
dürülebilir turizm kapsamında, çevrenin 
korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, 
turistik tesislerin çevreye olan olumlu kat-
kılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi 
amacıyla konaklama tesislerine verilen 
Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesis-
lerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi 
Belgesi / Yeşil Yıldız Belgesi büyük talep 
görüyor. Çevrenin korunmasına yönelik 
önlemlerin dünya genelinde giderek daha 
fazla önem kazanması, turistlerin ve tur 

operatörlerin doğa dostu, çevreye duyarlı 
tesislere ilgilerinin artması ve sektördeki 
enerji maliyetlerinin yükselmesi tüm sek-
törü çevreye duyarlı tesisler konusunda 
bilgi sahibi olmaya ve bu yönde uygula-
malar yapmaya yöneltti.

Temmuz ayında 103’e ulaştı
Kültür ve Turizm Bakanlığı sektörün 
uygulamaya ilgisini artırmak amacıyla ilk 
olarak 1993 yılında çıkardığı, 2008 yılında 
güncelleyerek günün şartlarına uyumlu 
hale getirdiği tebliğ ile sektörü Çevreye 
Duyarlı Tesis Uygulamasına yöneltmek 
amacıyla çeşitli teşvik tedbirleri üzerinde 
çalışmalar yapıyor. En son olarak 2013 yılı 
Eylül ayında yapılan düzenleme ile Bakan-
lık Belgeli Tesislere verilen enerji indirimi 
uygulamasından Çevreye Duyarlı Tesis 
Belgesi alan işletmelerin yararlanabile-
ceği hükme bağlanarak bu yönde büyük 
bir adım atılmış oldu. Yapılan bu düzenle-
menin ardından 29 olan Çevreye Duyarlı 
Belge Sahibi Tesis sayısı yaklaşık 3 katlık 
artışla Temmuz ayında 103’e ulaştı.

Ayrıcalık oluşturuyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürü Adnan As-
lan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
Bakanlıktan Çevreye Duyarlı Konaklama 
Tesisi Belgesi alacak tesislerin, çevrenin 
korunmasına katkıda bulunurken, aynı 

zamanda tanıtım ve pazarlamalarında bir 
ayrıcalık oluşturabileceklerini, hizmet kali-
telerinden ödün vermeden, işletmelerine 
ve ülkemiz ekonomisine tasarruf yolu ile 
katkıda bulunabileceklerini belirtti. Aslan, 
belge sahibi tesislerin çevrenin korunma-
sında üstlenecekleri roller ile yörelerinde 
örnek tesisler olabileceklerini, çevre dostu 
otel konseptinin tanıtımları ile Türkiye’nin 
küresel turizm pazarında hak ettiği yeri 
alıp rekabet gücünü arttıracağını ifade 
etti.

TUYUP
Aslan, yaptığı açıklama ile sektöre bu ko-
nuda bir müjdeli haber vermek istediğini 
belirterek, uygulama aşamasına geçilen 
“Turizm Sektöründe Uyum Projesi (TU-
YUP)” ile Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi 
konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla 
İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Nevşehir, 
Aydın, Bursa, Trabzon, Gaziantep ve Ça-
nakkale başta olmak üzere ülkemiz turiz-
minde adı öne çıkan illerimizde seminerler 
organize edileceğini, Bakanlıktan Belgeli 
15 otelin ‘En İyi Uygulama Oteli’ olarak 
belirleneceğini ve bu otellere ücretsiz 
teknik danışmanlık verilerek detaylı eğitim 
programları oluşturulacağını ifade etti. 
Aslan, seminer takvimi ve proje detayla-
rının www.tuyup.org internet sitesinden 
duyurulacağını kaydetti. 
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Haber

Bergama ve Cumalıkızık 
dünya mirası oldu
Dünya Miras Komitesi, Doha’da gerçekleştirdiği 38. Dönem Toplantısı’nda Cumalıkızık ve Bergama’yı 
asıl listeye aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, çifte başarıyı Twitter’dan duyurdu. Bakan 
Çelik, “Önümüzdeki yıl ise Diyarbakır ve Efes’in dosyaları görüşülecek” dedi.

2000 yılında Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne alınan ‘Bursa ve Cumalıkızık: 
Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu’ Dün-
ya Miras Listesi adaylık dosyası, Doha’da 
düzenlenen Dünya Miras Komitesi 
(DMK) 38. Dönem Toplantısı’nda kabul 
edildi. Türkiye’den komiteye sunulan ve 
Doha’daki toplantıda ele alınan bir diğer 
aday da 2011 yılında geçici listeye kabul 
edilen Bergama’ydı. Komite, ‘Bergama Çok 
Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı’ dosyasının 
da Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesine 
karar verdi.

Twitter’dan duyurdu
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, çifte 
başarıyı Twitter’dan duyurdu. Kültür ve 
Turizm Bakanı Çelik, ‘Bursa ve Cumalıkızık’ 
dosyasının başarısını, “Doha’da düzen-
lenen Dünya Miras Komitesi (DMK) 38. 
Dönem Toplantısı’ndan az önce sevindirici 
bir haber aldık. ‘Bursa ve Cumalıkızık: 
Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu’nun 
Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesine 
karar verildi. Söz konusu alanın Dünya Mi-
ras Listesine alınması ile bu listedeki varlık 
sayımız 12 olmuştur. Hayırlı olsun. Adaylık 

dosyası, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğümüz ile Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından hazırlanmıştır. Emeği 
geçenlere teşekkür ederim.”, “Bursa ve 
Cumalıkızık, ticari kültürü ve kente yakın 
kırsal yaşamın devamlılığı ile Osmanlı ya-
şam vizyonuna iyi bir örnek teşkil etmek-
tedir. Bergama’nın başarısını, “Doha’da 
düzenlenen Dünya Miras Komitesi (DMK) 
38. Dönem Toplantısı’ndan sevindirici 
haberler ardı ardına geliyor. Türkiye’den 
komiteye sunulan bir diğer aday da 
2011 yılında geçici listeye kabul edilen 

Cumalıkızık
Dünya Miras Listesi’ne alınan Cumalıkı-
zık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu’ 
Dünya Miras alanı, Orhangazi Külliyesi 
ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, 
Hüdavendigar (I. Murad) Külliyesi, Yıldırım 
(I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) 
Külliye, Muradiye (II. Murad) Külliyesi ve 
Cumalıkızık Köyü olmak üzere altı bileşen-
den oluşuyor. 

Osmanlı’nın erken dönemlerinin günü-
müze ulaşan en güzel kırsal kesim sivil 
mimari örneklerinden biri olan Cumalıkızık, 

2000 yılında Dünya Miras Geçici Listesine 
alındı. Dosyada, Cumalıkızık ile hanları-kül-
liyeleriyle Bursa ve bu yerleşim merkez-
lerinin Osmanlı ekonomisindeki rolü ve 
Osmanlı’nın bir beylikten imparatorluk 
haline dönüşmesi teması işlendi. 

Ayrıca, Bursa’nın kent planlaması 
açısından, sonraki payitahtlar Edirne ve 
İstanbul’a örnek olması ve payitahtın 
taşınmasından sonra da manevi önemini 
devam ettirmesi de dosyada işlenen 
konular arasında.

Bergama
Türkiye’den komiteye sunulan bir diğer 
aday da 2011 yılında Geçici Listeye kabul 
edilen Bergama. Bergama, ‘Bergama Çok 
Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı’ dosyasıyla 
komiteye sunuldu. Helenistik Dönemin en 
büyük kütüphanesinin kurulduğu Berga-
ma, kültürel peyzaj kategorisinde listeye 
aday. Helenistik, Roma, Doğu Roma ve 
Osmanlı dönemlerine ait katmanları 
içerisinde barındıran Bergama, akrapol, 
çevresindeki yedi adet tümülüs ve Kybele 
Kutsal Alanı olmak üzere dokuz bileşen-
den oluşuyor.

Bergama’ydı.”, “Bergama, ‘Bergama Çok 
Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı’ dosyasının 
da Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesine 
karar verildi.”,  “Helenistik dönemin en 
büyük kütüphanelerinden birine sahip 

Bergama, kültürel peyzaj kategorisinde 
listeye girdi. Bergama’nın da listeye alın-
masıyla D.M. Listesi’ndeki varlık sayımız 
13 oldu. Önümüzdeki yıl ise Diyarbakır ve 

Efes’in dosyaları görüşülecek” tweetleriy-
le paylaştı.

Ünlü rakipleri geride bıraktık
Cumalıkızık ve Bergama’nın Dünya Miras 
Listesi’ne kabul edildiği Doha’daki top-
lantıda Almanya’dan Çin’e, Meksika’dan 
Fransa’ya, Danimarka’ya kadar birçok 
ülkeden dünyaca ünlü tarihi ve kültürel 
varlık listeye alınmak için değerlendirildi. 

Cumalıkızık ve Bergama dosyalarının ek-
lenmesiyle Türkiye’nin listedeki 11 tarihi 
ve kültürel varlığı 13’e yükseldi.
Böylece kısa bir süre önce İnsanlığın 
Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tem-
sili Listesine karar verecek ekibe giren 
Türkiye, uluslararası arenada iki önemli 
gelişmeye daha imzasını attı.
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TÜROFED ve müzik meslek 
birlikleri işbirliğine devam edecek
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) üyeleri için yaptığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. 
Daha önce müzik meslek birlikleri ile anlaşarak telif konusunu çözüme kavuşturan TÜROFED, müzik 
meslek birlikleri ile bir toplantı gerçekleştirerek işbirliğin devamı konusunda anlaşma sağladı. 

Haber

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 
ve müzik meslek birlikleri Antalya’da bir 
araya geldi. Müzik meslek birliklerinin 
temsilcileri ile görüşen TÜROFED heyeti 
işbirliğinin süreceğini açıkladı. 

MESAM-MSG-MÜYOBİR-MÜYAP
Lara’daki Concorde De Luxe Resort’te 
gerçekleştirilen toplantıya TÜROFED 

Başkanı Osman Ayık, Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcıları Sururi Çorabatır, Yavuz 
Torunoğulları, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Burhan Sili, Gazi Murat Şen, Gülçin Güner,  
AKTOB Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 
MESAM Başkanı Arif Sağ, MÜYAP Başkanı 
Bülent Forta, MSG Başkanı Garo Mafyan, 
MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen katıldı. 

Sözleşme geliştirilecek
Toplantıda 2008 yılından bu yana devam 
eden TÜROFED ile meslek birlikleri ara-
sındaki sözleşmenin geliştirilerek devam 
ettirilmesine karar verildi. Müzik meslek 
birliklerinin yeniden 4’lü ortak lisansla-
ma birimi oluşturması işbirliği açısından 
olumlu olarak değerlendirildi. 
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Avrupalı 
turistlerin 

tercihi 
yine Türkiye

MasterCard, Tatil Tercihleri Araştırması’nın 
sonuçlarını açıkladı. 2013’te Avrupa ülke-
leri arasında en az tatil yapan Türkiye, bu 
yıl bol bol seyahat etmeyi planlıyor. Ayrıca 
Türkiye, Avrupalı turistlerin tercih ettiği 
ülkeler arasında yükselişini sürdürüyor.

Haber

2013’te ekonomik gerekçelerle tatil 
planlarını erteleyen Türkler, bu yıl bol bol 
seyahat etmeye kararlı. Türklerin 2014’te 
hem dış hem iç destinasyonlara daha 
fazla seyahat edeceklerini belirtiyor. 
2014’te kendi ülkesinde yaz tatilini ge-
çirmek istediğini açıklayanlar arasında en 
yüksek oran Fransa’da. Fransa’yı İspanya, 
Almanya, Birleşik Krallık ve Ukrayna takip 
ediyor.

Avrupa kendi içinde tatil yapacak
Avrupalılar arasında kendi ülkelerinde 
tatil yapma yatkınlığı giderek artıyor. 
2014 yaz döneminde iç turizmi değer-
lendireceğini söyleyen Avrupalıların sayısı 
2013’teki rakamlara göre %114 artış 
göstermiş durumda. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu araş-
tırmada toplam 1,14 milyar seyahatin 
gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu yaz 
tatilciler yurt dışına seyahat etmek yerine 
kendi ülkelerinde turizm ekonomisine 
katkı sağlayacak.

Önerisini açıkladı
2014 tatil trendlerini değerlendiren Mas-
terCard Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü 
Mete Güney, şunları söyledi: “Doğal ve 
kültürel zenginlikleri nedeniyle ülkemiz, 
hem Avrupalı hem de yerli tatilcilerin bi-
rinci tercihi olmayı sürdürüyor. MasterCard 
olarak 2013’te gerçekleştirdiğimiz Hedef 
Şehirler Endeksi’nde İstanbul’un birçok 
dünya kentini geride bırakarak, turistler 
tarafından en çok tercih edilen altıncı 
şehir olduğunu paylaşmıştık. 2009-2013 
yılları arasında gelen turist sayısının 
en hızlı artış gösterdiği şehir İstanbul 
oldu. Bu artışı sürdürebilirse İstanbul’un 
2016’da Paris, New York ve Singapur’u 
geride bırakması mümkün görünüyor Ül-
kemiz açısından baktığımızda 2013’te ha-
yal ettiği seyahatleri gerçekleştiremeyen 
vatandaşların da 2014’te dolu dolu bir 
yaz tatili dönemi yaşayacaklarına inanı-
yoruz. Bizim MasterCard olarak önerimiz, 

tatillerini daha huzurlu geçirebilmeleri için 
nakitten çok daha daha hızlı, güvenilir ve 
basit çözümler sunan dijital ödemeleri 
tercih etmeleri yönünde. Özellikle Avrupa 
genelinde yapılan son araştırmalar ortaya 
koyuyor ki yurt dışı seyahatlerde yapılan 
alışverişlerde nakit yerine POS üzerinden 
kredi kartının tercih edilmesi ile ciddi 
oranda tasarruf elde etmek mümkün.” 

En çok Almanya’ya gideceğiz

Avrupa Komisyonu’nun bu yılbaşında 

düzenlediği Flash Eurobarometer araş-

tırmasına göre 2013’te Türklerin %47’si 

seyahat yapmazken, %44 en az bir kez iç 

veya dış yolculuğa çıktı. Tatile çıkmayan 

Türklerin %38’i en büyük gerekçelerinin 

ekonomik durum olduğunu belirtti. 

Euromonitor International’ın araştırma-

sına göre 2014’te bu durum değişecek. 

Yayımlanan öngörülere göre 2014’te 

22,9 milyon adet yurt içi seyahat ger-

çekleşmesi bekleniyor. Geçen yıla göre 

iç turizm yapan tatilciler %6,3 oranında 

artıyor. Yurt dışına turizm amaçlı gerçekle-

şecek seyahatlerin geçen yıla göre %5,5 

artacağı hesaplanıyor. 

2014 içinde yurt dışına 10,2 milyon adet 

iş seyahati gerçekleşeceği öngörülüyor. 

Geçen yıla göre yurt dışı iş seyahatlerinde 

de %8,9 artış söz konusu. Türklerin iş ve 

turizm seyahatleri için en çok yolculuk 

yapacağı ülkeler arasında Almanya’ya 

seyahatle geçen seneye göre %5,5 artış 

gösterecek. Rusya’ya geçen yıla göre 

%7,2 oranında daha fazla seyahat edece-

ğiz. Ayrıca İran’a seyahatler %5,2 artıyor. 

Geçen yıla göre tatilciler özellikle Yunanis-

tan ve İtalya’ya bu yıl daha fazla rağbet 

gösterecek. 2013’e göre Yunanistan 

yolculukları %26,1 oranında artarken, 

İtalya’yı tercih edenlerin sayısı %11,2 

yükseliyor. 

Türkler hem tatil hem de iş seyahatlerinde 

kredi kartına güveniyor. 2012 verilerine 

göre; iç ve dış seyahatlerde Türkler %68,2 

oranında harcamalarını kredi kartıyla 

yapıyor. %31,8 ise hâlâ nakit kullanmayı 

tercih ediyor.

Kendi ülkesinde tatil yapanların 
sayısı artıyor
Avrupa Komisyonu’nun Flash Eurobaro-
meter araştırmasına göre her beş Avrupa-
lıdan ikisi 2013’te yaz tatilini kendi ülke-
sinde geçirdi. Her beş Avrupalıdan sadece 
biri Avrupa Birliği dışındaki bir ülkede tatil 
yaptı. Aynı rapora göre Avrupalılar bilinirlik 

ve güvenliği tatil seçimlerinde önde tutu-
yor. Ankete katılan Avrupalıların %56’sının 
arkadaşlarından ve akrabalarından aldıkla-
rı tavsiyeler tatil kararlarında etkili oluyor. 
Güvenlik arayışı tatil yeri seçiminde de 
ön planda. Avrupalıların %46’sı macera 
dolu seyahatler yerine 2013’te deniz ve 
güneş tatilini tercih etti.

Yükselişimiz sürüyor
Türkiye, 2014 yazında da Avrupalı 
turistlerin tercih ettiği ülkeler arasında 
yükselişini sürdürüyor. Ülkemize gerçek-
leşmesini beklediğimiz turist akınında 
başı çeken ilk iki ülke Almanya ve Rusya. 
Turizm Bakanlığı’nın 2013’teki yabancı 
turist sayılarıyla karşılaştırıldığında; 
2014’te %2,2 artışla 5,15 milyon turistle 
Almanya birinci sırayı alacak. Rusya’dan 
geçen yıla nazaran %7,2 artışla 4,57 
milyon turist ülkemizi ziyaret edecek. 
Bunun karşılığında Türkler de 2014’te 
en fazla Almanya’ya ardından Rusya’ya 
seyahat edeceklerini belirtiyorlar. 2014 
yaz döneminde Türkiye’yi tercih eden 
diğer ülkeler arasında 2,61 milyon turistle 
İngiltere’de %4,2 oranında bir artış söz 
konusu. Fransız turistler ise geçen yıla 
oranla %3,3 artışla 1,08 milyon ziyaret 
gerçekleştirecek. 

Türkiye’ye turist akınında en büyük 
değişimi yakalayan ülke ise Hırvatistan. 
Geçen yıla oranla %13,9 oranında artışla 
Hırvatlar Türkiye’yi 2014’te gözde bir 
yaz tatili mekanı olarak görüyor. Turist 
olarak en çok ağırlayacağımız Almanlar ve 
Ruslar söz konusu olduğunda, Türkiye’ye 
rakip olan seyahat destinasyonları 
arasında kendi komşuları başı çekiyor. 
Almanlar; Avusturya, İspanya, İtalya ve 
Fransa’yı Türkiye’den daha çok ziyaret 
ederken, Ruslar, Ukrayna ve Finlandiya’yı 
Türkiye’ye tercih ediyor. Ekonomik kriz 
sebebiyle, yurt dışına seyahatlerin %85 
daralmayla dramatik şekilde azalacağı ön-
görülen Yunanistan’ın bu yaz seyahat için 
tercih edeceği iki ülke ise sırasıyla Türkiye 
ve Bulgaristan oldu.
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Küçük Oteller Derneği’nin London School of Economics’ten (LSE) bir grup master öğrencisi ile 
yaptığı araştırma misafir yorumları ile oda fiyatları arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu 
gözler önüne serdi.

Haber

Misafir yorumları 
oda fiyatlarını nasıl etkiliyor?

İstanbul’da Küçük Oteller Derneği üyesi 
52 otelden alınan veriler ile yapılan ça-
lışmada, Booking.com ve TripAdvisor gibi 
misafirlerin oteller hakkında yorumlar ve 
puanlamalar yaptığı sitelerin oda fiyatları-
nı ciddi şekilde etkilediği ortaya çıktı. 

Fiyatları yükseltiyor
6 ay boyunca fiyat üzerindeki diğer 
değişkenler sabit tutularak yapılan 
analizler sonucu; otel puanlamaların-
daki 5 üzerinden 1 birimlik artışın oda 
fiyatlamasında %24lük bir yükselmeye 
denk düştüğü gözlendi. Bu oran otellerin 
misafir memnuniyetini arttırmanın ve bu 
tarz sitelerde güçlü bir profil oluşturma-
nın otelciler açısından ne kadar önemli 
olduğunu vurgulamaktadır.

Otellerin performansını etkiliyor

Küçük Oteller Derneği Genel Sekreteri 

Adnan Mordeniz; bu araştırmanın ortaya 

çıkardığı bulguların otel sektörünün tüm 

bileşenleri açısından son derece anlamlı 

olduğunu belirtti. Dernek olarak üniver-

sitelerle yapılan bu tarz çalışmaları her 

zaman desteklediklerini belirten Morde-

niz; bu araştırmanın, müşteri yorumlarının 

otellerin performansı açısından ne kadar 

kritik olduğunu ortaya koyduğunu ifade 

etti. 

Otel doluluklarına da etki ediyor

Araştırmayı yapan LSE öğrencileri grubu 

sözcüsü Semih Yaşar Boyacı; daha önceki 

çalışmalarda pozitif misafir yorumları-

nın otel doluluk oranlarında artışa yol 

açtığının ortaya konulduğunu, ancak bu 

yorumların fiyat üzerindeki etkisinin bi-

limsel olarak ilk defa araştırıldığını belirtti. 

Araştırmasında lokasyon, fiyatlandırma, 

ve misafir oranı bakımından benzer ska-

lada bulunan 52 otelle çalıştığını belirten 

Boyacı; memnuniyet - fiyat ilişkisini 

net olarak gözlemlemek için oda sayısı, 

ortalama giderler ve tesis özellikleri gibi 

dinamiklerin fiyata olan etkisinin kontrol 

altında tutulduğunu dile getirdi.

Araştırmanın tamamı için: www.

turkoder.org
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Turizmde 
kim ne kadar maaş alıyor?
İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği (İNKAY) ile Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) 
2014 yılında turizm sektöründe kimin ne kadar maaş alacağını belirledi. Yapılan araştırmaya göre 
aşçıbaşılar sektörün maaş lideri oldu. 

Haber

Turizm sektörü yöneticilerinin kuruluşu 
olan İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği 
(İNKAY) ile Turizm Yazarları ve Gazeteci-
leri Derneği (TUYED), ilkini 2012 yılında 
gerçekleştirdikleri  “Turizmde Maaşlar” 
başlıklı ortak çalışmalarının 2014 yılı ile 
ilgili sonuçlarını açıkladılar. 

Buna göre, 2012-2014 arasında en fazla 
maaş artışı ‘eğlendiren’ animasyon şef-
lerinde ise yüzde 33 ‘doyuran’ aşçılarda 
yüzde 25 oldu.

Antalya’daki oteller temel alındı 
TUYED Başkanı Kerem Köfteoğlu,  
‘Turizmde Maaşlar’ çalışmasında ağırlıklı 
olarak Antalya’daki 5 yıldızlı otellerin 
verdiği ücret aralığının temel alındığını 
anımsattıktan sonra şunları söyledi: 
“Alacakları ücret yasa gereği belli olan 
stajyerleri saymazsak, bu yılın en düşük 
maaşını aralığı 850 ila bin lira arasında 
değişen komiler alacak. 

Onları maaşları bin 100 lira ile bin 600 lira 
arasında değişen bellboy, kat görevlisi, 
güvenlik elemanı, garson ve barmen gibi 
görevlerde çalışan elemanlar izliyor.”

Kaynak: İNKAY

Aşçıbaşılar maaş lideri
İNKAY ile ortaklaşa hazırlanan son çalış-
madaki rakamları, ilki 2012 yılında yapı-
lanla karşılaştırdıklarında ortaya ilginç bir 
durum çıktığını belirten Köfteoğlu bunu 
şöyle açıklıyor: “Tabloya baktığımızda 
en fazla ücret artışının ‘eğlendiren’ sa-
natçılar ile ‘doyuran’ ustaların maaşında 
olduğunu görüyoruz. Bu kesimdeki maaş 
artışı sırasıyla yüzde 33 ve yüzde25 
olarak karşımıza çıkıyor. Otellerin diğer 
bölümlerinde çalışan personellerin söz 
konusu dönemde maaşındaki artış ise 
ortalama yüzde 11 seviyesinde kalıyor.” 

Aşçıbaşılar maaş lideri

İNKAY ile ortaklaşa hazırlanan son çalış-

madaki rakamları, ilki 2012 yılında yapı-

lanla karşılaştırdıklarında ortaya ilginç bir 

durum çıktığını belirten Köfteoğlu bunu 

şöyle açıklıyor: “Tabloya baktığımızda en 

fazla ücret artışının ‘eğlendiren’ sanatçılar 

ile ‘doyuran’ ustaların maaşında olduğu-

nu görüyoruz. Bu kesimdeki maaş artışı 

sırasıyla yüzde 33 ve yüzde25 olarak 

karşımıza çıkıyor. Otellerin diğer bölüm-

lerinde çalışan personellerin söz konusu 

dönemde maaşındaki artış ise ortalama 

yüzde 11 seviyesinde kalıyor.” 

Mesleki eğitim
İNKAY (İnsan Kaynakları Yöneticileri Der-
neği) Başkanı Talat Kanbir ise, Antalya’yı 
ziyaret eden 10 milyonu aşkın turistin 
önemli bir kısmının Avrupa vatandaşları 
olduğunu hatırlattıktan sonra “Bunlara ve 
diğer misafirlere Avrupa standartlarında 
hizmet verilmesini sağlamak amacıyla AB 

Hayat Boyu Öğrenme Programı 
çerçevesinde eğitimler başlattık” diyor.

Kalifiye personel
Eğitimleri ‘ölü sezon’ olarak bilinen aralık-
mart ayları arasında verdiklerini belirten 
Kanbir, eğitimlerin içeriği hakkında şu 
bilgileri veriyor:  “Ev sahibi kurumların 

durumlarına göre 6 haftalık yerleştirme 
süresi planlıyoruz. Bu süre içinde katılımcı-
lara teorik eğitimlerin yanı sıra, mutfak ve 
lokantalarda çalıştırarak iş deneyimi ka-
zanmalarını sağlıyoruz. Eğitimler sonunda 
yeni sezonda kalifiye birer personel olarak 
istihdam ediliyorlar.”

Bu yıl turizmde kim ne kadar 
maaş alacak?

Genel Müdür yardımcısı  5000-8000
Aşçıbaşı             4500-7500
Satış pazarlama müdürü  4000-7000
Animasyon şefi  3000-6000
Teknik müdür       3000-5500
Yiyecek-içecek müdürü  3000-5000
Önbüro müdürü      3000-5000
Satınalma müdürü     3000-4500
Rezervasyon Şefi  1500-3000
Maitre ‘d hotel  2000-3000
Animatör  1300-2500
Barmen              1200-1600
Garson               1200-1600
Güvenlik elemanı   950-1450
Çamaşırhane görevlisi  1000-1400
Kat görevlisi        1000-1300
Steward               1000-1300
Bellboy                900-1100
Komi   850-1000
Stajyer                   645

Görev                                        Maaş aralığı (TL)
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Otel yatırımcılarının Denizli’ye 
olan ilgisi büyüyor
Otel yatırımcıların Denizli’ye olan ilgisi artıyor. Pamukkale, Karahayıt ve şehir merkezine büyük 
ilgi gösteren otel yatırımcıları 3, 4 ve 5 yıldızlı otel yatırımları için kolları sıvadı. Denizli Turistik 
Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yapılacak 
yatırımlar bölgenin yatak kapasitesine ve turizmine büyük katkı yapacağını söyledi. 

Haber

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler 
Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat 
Şen, Denizli’de yıldızlı otel artışı olacağını 
söyledi.

2 bin yeni yatak geliyor
DENTUROD Başkanı Şen, Pamukkale-Ka-
rahayıt bölgesinde birisi 5 yıldızlı, diğeri 4 
yıldızlı iki otel, şehir merkezinde ise 3 adet 
4 yıldızlı, 1’er adet de beş yıldızlı ve 3 
yıldızlı otel yatırımları olacağını söyleyen 
Şen, yapılacak otellerin Denizli turizmi 
adına büyük önem taşıdığını söyledi. Şen, 
“Yapılacak olan bu oteller Denizli’ye 2 
bin yeni yatak kazandıracak. Bu da bölge 
turizminin gelişmesi için çok önemli” dedi. 

Otel zincirlerinin ilgisi büyük
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler 
Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat 
Şen son dönemde yapılmaya başlanan 
5-4 yıldızlı otel yatırımlarının sevindirici 
olduğunu belirterek, “Denizli’nin tu-
rizmdeki yıldızı giderek parlıyor. Öyle ki 
özellikle termal sağlık turizmi açısından 
birçok yarım geliyor. Pamukkale-Karaha-
yıt bölgesinde 5. Bölge teşviklerinden 
yararlanmak isteyen yatırımcılar ciddi bir 
hareketlilik içinde. Pamukkale mahallesi 
içinde İranlı bir yatırımcı 4 yıldızlı bir otel 
yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Karahayıt mahallesinde ise önemli bir 
yatırımcı 5 yıldızlı bir otel için çalışmaları 
var.  Bu inşaatlar inşallah yakın bir zaman 
içinde başlayacak. Ayrıca birçok otel zinciri 
ve yatırımcı bölgede ciddi otel yatırımları 
için incelemeler yapıyor.  Bu arada giderek 
gelişen kent merkezinde ise Bağbaşı, 
Çamlık ve Acıpayam asfaltı üzerinde 3 
adet 4 yıldızlı bir 5 bir de 3 yıldızlı otel 
yatırımı olacak. Mevcut son yatırımlar 
bölgeye iki bin yeni yatak getirecek. Bu 
yatırımlara bakıldığı zaman Denizli turizm-
de ciddi bir atak yapacak. Biz bu tablodan 
çok mutluyuz” dişe konuştu..  
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Kapadokya futbol takımlarına 
kamp merkezi oldu 
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesi, futbol takımlarının da 
gözde kamp merkezi haline geldi. Peribacaları ile ünlü bölgede bu yıl 60’ı aşkın futbol kulübü kamp 
yapacak. 

Haber

Bölgede 22 saha hizmet veriyor
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Mustafa Ünlüer, Nevşehir il merkezinin 
yanı sıra Nar ve Kaymaklı beldesi ile, 
Gülşehir, Avanos, Derinkuyu, Acıgöl, 
Ürgüp ve Kozaklı ilçelerinde 17’si Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait 17, 
özel sektöre ait ise 5 olmak üzere toplam 
22 çim futbol sahasına sahip oldukla-
rını belirterek kamp dönemi öncesinde 
sahalarda gerekli hazırlıkların sürdüğünü 
ifade etti.

Tarihi güzellikleri de tanıyorlar
Bölgenin rakımı ve iklim şartları ile birlikte 
futbol takımları için ideal bir kamp merke-
zi olduğunu vurgulayan Ünlüer: “Bölge-
mizde gerçekten bir çok ilde bulunmayan 
kalitede spor tesislerimiz mevcut. Bu 
tesislerimizin sayısı her geçen yıl artıyor. 
Bunun yanında Kapadokya gibi önemli 
bir turizm merkezi olması sebebiyle 20 
bini aşkın bir yatak kapasitesine sahip. 
Turizm tesislerimizde dünyanın en kaliteli 
işletmeleri arasında yer alıyor. Bölgeye 
gelen futbol takımları tesislerimizde yeni 
sezona hazırlanırken hem de bölgenin ta-
rihi ve turistik güzelliklerini görme imkanı 
buluyor” dedi.

Her yıl yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı 

turistin ziyaret ettiği Türkiye’nin gözde 

turizm merkezlerinden biri olan Kapadok-

ya bölgesi, kültür turizminin ardından spor 

turizmi ile adından söz ettirmeye başladı.

Takım sayısı her yıl artıyor

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve 

turistik tesislerin yatırımları ile Nevşehir 

il merkezi ve ilçelerinde çim futbol sahası 

sayısı 21’e ulaşırken sezon öncesi kamp 

için bölgeye gelen yerli ve yabancı takım 

sayısı da her geçen yıl artıyor.

Bu sene yine gözde

Geçtiğimiz yıl Spor Toto Süper Lig, PTT 

1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. 

Liginden 57 futbol takımını ağırlayan 

Kapadokya bölgesi, bu yılda çok sayıda 

futbol takımına ev sahipliği yapmaya 

hazırlanıyor.
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Güney Ege açığı Ağustos ve 
Eylül aylarında kapatacak
Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bülbüloğlu yaşanan 
doluluk probleminin atlatılmaya başlandığını, Mayıs-Temmuz aralığındaki açığın Ağustos ve Eylül 
aylarında kapanacağını söyledi.  

Haber

Güney Ege Bölgesi’nde bulunan konak-

lama tesislerindeki doluluk oranları pek 

parlak olmamakla birlikte geçen seneyi 

aratmayacak seviyeye ulaştı.

Olumsuzluklar üst üste geldi

Konu hakkında bir açıklama yapan Güney 

Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) 

Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bülbü-

loğlu, “Dış turizmde; ekonomik koşullar, 

Ortadoğu’da yaşanan çatışma ortamı, 

Rusya/Ukrayna gerginliği, bölgenin bir 

ateş çemberine dönmesi, Yunanistan 

ve Mısır’ın şu ara çok iyi satması, Dünya 

Kupası, bölgeye gelişleri etkilerken, iç 

turizmde ÖSYM tarafından yapılan LGS 

ve LYS sınavları, İlköğretimden Liselere 

geçiş (TOEG) tercihleri, Ramazan ayının 

başlaması, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 

gibi turizmi etkileyecek birçok olumsuz 

etkene rağmen özellikle nitelikli tesislerde 

ve sahil bandındaki tesislerde şu an yer 

bulmak zorlaşmaya başladı. İç kesimde 

bulunan tesislerde ise, doluluğun hizmet 

kalitesi ve misafir memnuniyeti ve fiyatla 

doğru orantılı olduğunun altını çizmekte 

yarar var. Dolayısıyla doluluğu sağlan-

ması sahil bandına göre biraz daha geç 

olmakta” dedi. 

Kalite yükselmeli

Başkan Bülbüloğlu sözlerini şöyle 

sürdürdü. “Elbette bölgemize fazla turist 

gelmesini isteriz ama asıl hedefimiz sa-

yısal anlamda çok turisti ağırlamak değil, 

harcama kapasitesi yüksek, daha zengin 

turistleri ağırlamaktır, bu da yavaş yavaş 

sağlanmaya başlandı. Önemli olan gelen 

misafirlerin konaklama tesislerinde aldığı 

hizmet kalitesini, otelden dışarı adımını 

attığı anda, tüm işyerlerinde ve çarşıdaki 

tüm esnafta da bulabilmesidir. Hanutçu-

luğun kesinlikle bitmesi lazım.  2,5 liraya 

döner ekmek, 3 liraya t-shirt, 15-20 liraya 

yemek dahil günlük deniz turu olmaz. 

Olursa da kaliteden bahsetmek mümkün 

değildir. Elbirliği içerisinde hizmet ve ürün 

kalitemizi yükseltirsek hem kazanç artar 

hem de tüm iş kolları için doluluk problemi 

yaşamayız” dedi. 
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“Kalitemizle zirvedeyiz”
ETS Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy, Maxx Royal’in yurtiçi ve yurtdışında konuşulan bir 
otel haline gelmesinin sırrını açıkladı. Ersoy, nitelikli personelle sağlanan yüksek hizmet kalitesi ile 
bu başarıyı yakaladıklarını söyledi. 

Haber

Şirket bünyesinde çalışanları 
istihdam ederken önem verdiğiniz 
unsurlar nelerdir?
Personel seçimi zaten grubumuz için 
başlı başına titizlik taşıyan bir özellik arz 
etmekte. Açıkçası bu anlamda grubumu-
zun da kendine özgü bir kültürü bulun-
maktadır. Öğrenim durumları, mümkünse 
sektörel bir bölümde okumuş olmaları, 
tercihen tecrübeli, vizyoner ve temsil 
yeteneğine sahip olmaları gibi etkenler 
bizim için oldukça önem taşımaktadır. 
Bizlere düşen ise bu çıtayı daha yukarılara 
taşımanın yollarını bulmaktır. Bir otel ne 
kadar kaliteli ve lüks olursa olsun, perso-
nel kalitesi zayıfsa başarılı olamaz. Maxx 
Royal, üç sene de yurtiçi ve yurtdışında 
konuşulan bir otel haline geldiyse, misafir 
memnuniyeti üst düzeydeyse ve repeat 
müşteri sayısı her geçen gün artıyorsa, 
bunun temel sebebi nitelikli personelle 
sağlanan yüksek hizmet kalitesidir. 

Turizm sektöründe bazı kesimler 

Her Şey Dahil’in yanlış olduğunu 

savunuyor. Siz bu duruma katılıyor 

musunuz? 

Bölgesel olarak buna katılmak müm-

kün değil elbette. Çünkü Her Şey Dahil 

sistemi bizim rakiplerimize karşı en büyük 

gücümüz olmuş durumda. Rakiplerimiz de 

bizi takip ederek Her Şey Dahil sistemine 

geçtiğini ve bu sistemi uygulamayan 

diğer ülkelerin de bizleri yakından takip 

ettiğini ve nasıl uygulayabileceklerinin 

çalışmalarını yaptıklarını turizm sektörün-

deki birçok kişi yakından takip etmektedir.

Konaklama sektörünün gidişatını, 

trendlerini ve sektördeki teknolojik 

kullanımını nasıl değerlendiriyorsu-

nuz? 

İnteraktif çağın bir sonucu olarak artık 

dünya oldukça küçüldü diyebiliriz. Dola-

yısıyla ürün ve hizmetleriniz ile ilgili her 

tür bilgiye kolaylıkla ulaşmak mümkün. 

Tüketici artık tüm sektörlere yön verir 

hale geldi, neredeyse her birey bir mecra 

haline dönüştü. Olumlu, olumsuz tüm 

deneyimlerin kolaylıkla paylaşıldığı bir 

çağdayız. Tüketiciler hizmet ve ürünle-

rin yaşam seyrine, hatta ömrüne etki 

edebilecek kadar güçlü diyebiliriz. Bu 

nedenle memnuniyet yaratmak kaçınıl-

maz. Dolayısıyla tüm kurumlar şeffaflık 

konusunda da etkili politikalar üretmek, 

önemli adımlar atmak durumunda.

Yatırım kararlarının tüketici taleplerinden 

yola çıkarak alındığını düşünecek olursak 

lüks kategorinin artık yalnızca üst gelir 

grubu tarafından tüketilmediğini de anla-

yabiliriz. Geniş kitlelerin lüksü tüketmeye 

başladığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla 

nitelikli turisti ülkemize çekerek turizm 

gelirlerimizi artırmak mümkün. 

Ancak bu yalnızca yatırımla gerçekleşebi-

lecek kadar basit bir konu değil. Konak-

lama sektöründe sağlıksız bir büyüme 

gözleniyor, hiçbir ön çalışma yapılmadan 

birçok işletme yeni ve yanlış projelere 

imza atıyorlar. Bu da beraberinde bölgede 

konaklamada enflasyon yaratıyor. Önemli 

olan gelecek kitlelerin yaşayacağı deneyi-

mi mükemmelleştirmek. Rekabette en 

büyük ayrışmanın ürünün standartları ve 

performansı kadar tüketicinin üründen 

duyduğu duygusal tatminden kaynak-

landığını da unutmayalım. Bu nedenle 

istihdam kadar nitelikli turizm çalışanı 

da önemli bir husus olarak karşımıza 

çıkıyor. Dolayısıyla turizm alanında eğitim 

eksikliklerimizi de hızlıca tamamlamak 

durumundayız. Sektörün lider firmaları 

günün teknolojisini de vermiş olduğu hiz-

metlerine ekleyerek uluslararası platform-

da rekabet gücünün artırma yönünde 

planlama yapmalılar.

Önümüzdeki süreç içerisinde Voyage 
Grubu olarak büyüme hedefleriniz 
nelerdir?
Voyage otelleri, ETS Grubu’nun bünye-
sinde yıllardır başarıyla hizmet veriyor. 
Yine aynı grubumuz bünyesinde yer alan 
Maxx Royal ise Voyage Otelleri’nin biraz 
daha üzerinde fiyat ve kalite sunan bir 
anlayışla kurgulandı ve çokta başarılı 
olduğu görüldü. 

Şimdi Kemer’de Maxx Royal markamızın 
ikinci oteli Maxx Royal Kemer Resort & 
SPA’yı hizmete açmaya hazırlanıyoruz. Bu 
yeni açılacak tesisimiz doğal olarak daha 
modern ve teknolojik olacak ve daha önce 
yapmak istediğimiz ama yapamadığımız 
bazı şeyleri Kemer’de hayata geçirebile-
ceğimizi düşünüyorum. Yine aynı şekilde 
Voyage markası olarak da yeni tesislerin 
açılması planlanmaktadır. 

Turizm gelirlerinin ülke ekonomisine 
katkısı için özellikle dış ticaret 
gelirleri açısından büyük önem 
taşıdığını söyleyebilir miyiz?
Elbette söyleyebiliriz. Türkiye’nin jeopo-
litik konumu, üç semavi dinin buluştuğu 
yer olması, dört mevsimin bir arada 
yaşanıyor olması, muhteşem plajları, 
koyları, tarihi ve doğal güzellikleri ülkemizi 
bir turizm cenneti haline getirmiştir. 
Dünyada bacasız en büyük sanayi olarak 
kabul edilen turizm, birçok ülkenin ana 
gelir kalemini oluşturmaktadır. Turizm, 
Türkiye’nin de önemli gelir kaynaklarından 
olup, aynı zamanda ülkemizdeki işsizliğin-
de çözümünde önemli rol oynamaktadır. 

Konaklama sektörü dolayısıyla 
turizm lider bir sektör. Peki, bu 
liderlik turizmcilerimize nasıl bir 
sorumluluk yüklemektedir? 
Konaklama sektörü, dünya genelindeki 
rakiplerimizle yarışabilmek adına; yatırım, 
kalite, servis ve eğitimli personel gibi 
birçok sorumluluğu üzerine almış durum-
dadır. 

Konaklama sektörünün Türk turizmi-
ne katkısını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Konaklama sektörü, Türkiye’nin ana gelir 
kalemlerinden biri olarak ülkemizin cari 
hesap açığını karşılayan önemli bir kalem 
haline gelmiş olması, işsizliğe çözüm oluş-
turması ve yeni iş kollarının açılması gibi 
etkenlerden dolayı oldukça önemlidir. Bu 
nedenle de konaklama sektörünün, Türk 
turizmine katkısı küçümsenemeyecek 
boyutlardadır.  

Size göre turizm, devlet politikası 
haline getirilmeli midir? Bu konuda 
ne düşünüyorsunuz? 
Kesinlikle. Dünya standartlarında hizmet 
verebilen bir ülke konumuna gelebilmek 
için hem devletimiz hem de özel sektör 
olarak üzerimize düşen görevler var. Ge-
lecek 10 yılda uluslararası pazarda turist 
sayısı ve turizm gelirleri bakımından ilk 5 
ülke arasında önemli bir varış noktası ve 
uluslararası bir marka haline geleceğimize 
olan inançla var gücümüzle çalışacağız. 
Bu politika bizlere rakiplerimizle olan 
rekabet gücümüzü arttırmada önemli bir 
etken olacaktır. Dünyada da bunun birçok 
örneği bulunmaktadır.
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Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) genel kurulu Korumar De Luxe Hotel’de 
gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurulu sonucu Tacettin Özden, yeniden başkanlığa seçildi. 

Haber

Tacettin Özden yeniden KODER’in 
başkanı seçildi 

Tek liste ile seçime girildi
Ardından, KODER Başkanı Tacettin Öz-
den, son iki yıl içerisinde derneği yaptığı 
çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdi. 
Daha sonra ise seçimlere gidildi. Tek 
liste halinde gidilen seçimlerde Tacettin 
Özden yeniden KODER başkanlığına se-
çilirken, yönetim kurulu ise Turhan Kesim, 
Gürsel Tonbul, Rıza Esen, Naile Göçen 
Çukurova, Ali Sönmez, Serdar Köroğlu, 
Can Şengöz, Ajlan Kartoğlu, Mehtap 
İlbahar ve Rıza Türkşen’den oluştu.

Yeni projeler geliştirecekler
Yeniden Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar 
Derneği başkanlığına seçilen deneyimli 
turizmci Tacettin Özden, genel kurul son-
ra yaptığı açıklamada, başarılı bir genel 
kurulu geride bıraktıklarını söyledi. Önce-
likli hedeflerinin sektörün sorunlarına çö-
züm bulmak olduğunu kaydeden KODER 
Başkanı Tacettin Özden, “Tüm katılımcı 
meslektaşlarıma, sektör temsilcilerine ve 
üyelerimize teşekkür ediyorum. Son iki 
yıl içerisinde ciddi bir yeniden yapılanma 
süreci geçirdik. Bundan sonraki öncelik-
lerimiz Kuşadası’nın daha iyi tanıtılması, 
pazarlanması ve otelcilerin sorunlarına 
eğilmek. Ayrıca, sektörün kalitesinin 
yükseltilmesi açısından dernek yönetimi 
olarak bundan sonraki dönemde de daha 
yoğun şekilde çalışacağız ve sektörümüz 
adına projeler geliştirmeye ve uygulama-
ya devam edeceğiz “ dedi.

Bir önceki genel kurulda yapılan kan değişikliği ile son iki yılda tanıtım başta olmak üze-
re turizm sektörüyle ilgili önemli çalışmalara imza atan KODER’in olağan genel kurulu 
Korumar De Luxe Hotel’de gerçekleştirildi. Kuşadalı otelcilerin büyük ilgi gösterdiği ve 
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık’ın da katıldığı genel 
kurul, saygı duruşu ile başladı. 
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Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği 
(KATİD) Yönetim Kurulu, Samsun Valiliği 
tarafından açıklanan ‘Samsun Turizm 
Master Planı’na destek verdiklerini diye 
getirdi. 

“Güzel bir yol haritası”
Konuyla ilgili açıklamayı, aynı zamanda 
Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) 
Yönetim Kurulu Üyesi de olan KATİD 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Toktaş 
yaptı. Toktaş, “Sayın Valimizin Sam-
sun için hazırlattığı mastır plan turizm 
alanında yapmamız gereken birçok detayı 

gösteren güzel bir yol haritası oldu. Plan 
ilde sürdürülebilir bir turizm oluşturmak 
ve turizm sektöründe ili marka yapmayı 
amaçlamaktadır. Bu planı hayata geçir-
mek Samsun’un hayati konusudur” dedi.

“Büyük kazanç sağlayacak”
Toktaş sözlerine şöyle devam etti: 
“Karadeniz’de 18 ilde faaliyet gösteren 
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 
üyesi bir dernek olarak hemen hemen her 
ile ziyaretlerde bulunduk üst düzey gö-
rüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde illerin 
en büyük şikayetleri bir yol haritalarının, 

konuyla ilgili bir önderlerinin olmaması 
ve ne yapacaklarını, nereden başlayacak-
larını bilmemeleri. Samsun’un elinde bir 
master planı, turizme destek verip sahip 
çıkan kamu yöneticileri var. Ne yazık ki 
sivil toplum örgütleri ve iş adamları olarak 
bunun farkında değiliz. Gelişen turizm de 
marka olan Samsun’un sadece şehre değil 
yatırımcılara da büyük kazanç sağlayaca-
ğını unutmamalıyız.”

Konunun önemi biliniyor
Konuyla ilgili olarak Vali Hüseyin Aksoy’un 
yanı sıra Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yusuf Ziya Yılmaz’ın da çok kararlı 
olduğuna dikkati çeken Toktaş, “Her 2 
değerli yöneticimiz de konunun önemini 
çok iyi biliyor. Tek yapmamız gereken hem 
iş adamları hem sivil toplum örgütleri 
olarak Samsun’un geleceğini değiştirecek 
olan turizm planının bir ucundan tutmak” 
şeklinde konuştu.

Atılan ilk büyük adım
Konunun, gerçekleştirilen ve kendisinin 
de üye olduğu Samsun ve Çevresi Turizm 
Alanı Altyapı Hizmet Birliğ’’nin (SAMTAB) 
encümen toplantısında da gündeme 
geldiğini hatırlatan Murat Toktaş, “Geçen 
hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında toplanan 
SAMTAB, turizm planının hayata geçiril-
mesi kararı aldı. Bu karar bu yönde atılan 
ilk büyük adım oldu” ifadelerini kullandı.

Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Yönetim Kurulu, Samsun Valiliği tarafından 
açıklanan ‘Samsun Turizm Master Planı’na destek verdiklerini açıkladı. Samsun Valiliği tarafından 
hazırlanan Samsun Turizm Master Planı’yla ilgili bir açıklamada bulunan KATİD Yönetim Kurulu, 
“Bu plan Samsun turizmi için bir yol haritası olmuştur” dedi.

KATİD’den ‘Samsun Turizm Master 
Planı’na destek

Haber
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Hollanda’nın turist profili ve 
Türkiye talebinin genel özellikleri
Dünya Turizm Örgütü 
verilerine göre dünyada 
en fazla seyahat eden 
ülke olan Hollanda’da 
oldukça gelişmiş bir 
turizm pazarı ve talep 
yapısı bulunmaktadır. 
Ortalama bir Hollandalı 
yılda 3 seyahat yaparak birçok gelişmiş 
ülke yurt dışına göre tatillere daha fazla 
kaynak ve zaman ayırmaktadır. 

Hollanda turizm piyasası sürekli genişle-
me eğilimindedir. 2005 yılından bu yana 
seyahat sayısında sürekli bir artış olmuş-
tur. 2010 yılı verilerine göre, Hollandalılar 
her yıl 35-36 milyon adet tatil satın 
almaktadır. Son yıllarda yurtdışı tatillerde 
harcanan para miktarında küçük bir azal-
ma gerçekleşse de satın alınan tatil sayısı 
artmıştır. Bu artış, ‘uzun süreli’ tatillere 
yönelik tercih kaymasından ileri gelmiştir. 
Türkiye tatilleri de çoğunlukla 8 gün ve 
üstü olarak gerçekleştiğinden ülkemiz 
Hollanda tatil pazarında uzun süreli tatil 
destinasyonu olarak tanımlanmaktadır.

Seyahate olan bu ilginin Hollandalıların 
başka toplumlara, kültürlere, coğrafyalara 
ve yaşam tarzlarına karşı ilgi ve 

merakından kaynaklandığı ve 
bunun Hollanda yaşam kültü-
rünün geleneksel ve ayrılmaz 
unsurlarından biri haline geldiği 
sıklıkla belirtilmektedir. Dolayı-
sıyla, Hollanda’da geniş bir tü-
ketici tercih yelpazesi ve sürekli 
gelişen dinamik bir turizm talep 

yapısı bulunmaktadır.  Devamlı olarak 
yeni ve farklı deneyim peşinde koşma ve 
arayışında bulunmanın Hollanda turist 
profilinin temel özelliklerinin başında 
geldiğini ileri sürmek mümkündür. Bu ne-
denle Hollanda turizm pazarının dinamik-
lerinin yakalanması bu pazarda değişen 
ve gelişen tercih yapılarının yakından 
takip edilmesi ile olanaklıdır.  

Son derece çeşitli ve farklı turizm türlerini 
içeren Hollanda turizm piyasasının talep 
yapısının ana unsurları  ‘deniz turizmi’, 
‘kültür turizmi ve şehir turları’ ve ‘aktif 
turizm’ olarak isimlendirilerek ayrıştırıl-
maktadır.   Kültürel miras unsurlarından 
sanatsal etkinlik ve festivallerin izlenme-
sine kadar çok geniş bir faaliyet alanını 
içeren kültür turizmi ve özellikle doğaya 
yakın faaliyetlerle ortaya çıkan aktif 
turizm türlerinin yanında deniz turizmi, 
birçok kuzey ve orta Avrupa ülkesinde 

olduğu gibi Hollanda da en popüler turizm 
türüdür. 

Tatil, Hollanda toplumunun  % 80’i için 
deniz-kum-güneş turizmi anlamına gel-
mektedir. Deniz turizmini kültür turları ve 
şehir turizmi ile aktif tatil pazarı izlemek-
tedir. Hollanda pazar segmentinde bu 
turizm türlerini her biri Hollanda toplumu-
nun farklı gelir ve kültür guruplarına özgü 
beğeni ve tercih yapılarını yansıtmaktadır. 
Bu bağlamda kültür turları ve karavan, 
yürüyüş, bisiklet gibi organize olmayan ve 
bireysel yapılan turizm türleri orta ve üst 
gelir gurubunun tercihleri arasında önemli 
yer tutmaktadır. Hollanda pazarında ‘aktif 
turizm’ olarak tanımlanan turizm faaliyet-
lerde tüketiciler daha sade, gösterişten 
uzak doğa ve yerel toplum ile  ‘aracısız’ 
ilişki kurmaya olanak sağlayan ortamlarda 
bulunmak istemektedirler.

Sosyolojik olarak alt gelir guruplarında 
bulunanlar orta ve üst gelir guruplarının 
tercih ve talep yapılarına ulaşma güdüsü 
içerisinde bulunduklarından turizm pa-
zarlarının tüketici tercihlerine ivme veren 
unsurlarının orta ve üst gelir guruplarının 
beğenileri olduğu belirtilmektedir. Bu 
nedenle, her ne kadar deniz turizmi ve 

Köşe Hazırlayan: Enis Tataroğlu

deniz turizmi ile ilgili faaliyetler Hollanda 
pazarının başat unsurunu oluştursa da, 
özellikle aktif ve kültür turizmi talebinin 
Hollanda turizm piyasasının tercih yapı-
larını şekillendiren ve zenginleştiren itici 
gücü olduğunu görmek gerekmektedir. 
Pazarda daha güçlü ve çok fazla seçene-
ğe sahip bir marka haline gelebilmek için 
bu pazarın özellikle aktif ve kültür turizmi 
talep yapısının izlenmesi ve buna uygun 
ürün ve alt yapı gelişiminin sağlanması 
önem taşımaktadır.

Türkiye’nin pazardaki konumu
2010 yılı verilerine göre Hollanda’da satın 
alınan yaklaşık 36 milyon tatilin % 51’i 
Hollanda dışına olmuştur. Son yıllardaki 
ekonomik koşulların bir sonucu olarak 
Hollandalılar daha çok sınır komşuları 
Almanya, Fransa ve Belçika’dan tatil 
satın almaktadırlar. Almanya Belçika 
ve Fransa’dan satın alınan yaklaşık 15 
milyon tatil, Hollandalıların bir yılda satın 
aldığı toplam tatil sayısının hemen hemen 
yarısına karşılık gelmektedir.

Satın alınan toplam paket tur sayıla-
rına göre Türkiye’nin Hollanda turizm 
pazarındaki pazar payı % 4,5-5 arasında 
değişmektedir. Paket tur satışları itibariy-
le Türkiye, uçakla gidilen destinasyonlar 
arasında uzun zamandan beri en popüler 
tatil ülkesidir.  Türkiye için satın alınan pa-
ket tur sayısı 2010 yılından sonra her yıl 
800-850 bin aralığında gerçekleşmiştir. 

Türkiye Hollanda’da bir deniz/güneş/kum-
sal destinasyonu olarak tanımlanmakta-
dır. Türkiye’ye bir kez gelen Hollandalılar 
ziyaret etmemiş olanlara göre, şehir turu, 
kültür tatili veya aktif tatil tipine daha az 

ilgi göstermektedirler. Bu durum Türkiye 
ziyaretlerinin deniz turizmi ekseninde 
yapılandığını göstermektedir. Ülkemiz 
ortalama bir Hollanda yurttaşının yaz ta-
tilinin önemli bir kısmını uygun bir iklimde 
rahat ve konforlu tesislerde geçireceği bir 
turizm destinasyonu olarak tanınmakta 
ve güçlü bir fiyat-kalite dengesine sahip 
olmamız pazardaki en büyük avantajımız 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, 
Hollandalıların ülkemize olan destinasyon 
bağımlılık derecesi yüksektir. Ülkemize 
gelen Hollandalıların neredeyse % 90’ı 
ikinci kez gelme planıyla ülkemizden 
ayrılmaktadırlar. 

Kültür turizmi açısından Hollanda 
pazarındaki en önemli destinasyonumuz 
İstanbul’dur. Kültür turizmi potansiyelimiz 
bakımından ülkemizin çekiciliğini, özellikle 
Türkiye’yi ziyaret etmemiş turistler ara-
sında yüksektir. Ancak,  Hollandalı turizm 
uzmanları tarafından çekiciliği yüksek bir 
ülke olarak görülmemize karşın ülkemizin 
kültür turizmi imgesi yeterince gelişmiş 
değildir.

Kültür ve kültürel mirasın turizminin 
gerek turist gönderen gerekse turist alan 
ülkelerde turizmin pozitif etkilerini daha 
fazla ortaya çıkardığı ve Dünya Turizm 
Örgütünce geliştirilmesi gereken turizm 
türlerin başında geldiği bilinen bir olgudur. 
Hollanda’da deniz turizmine dayalı bir ta-
lep yapısının olması ülkemizin bu pazarda 
gelişme potansiyelinin bulunmadığı anla-
mına gelmemektedir. Her zaman otantik 
ve farklı deneyim arayışı ile güdülenen 
Hollanda turizm piyasası, farklı ürünleri 
talep etme potansiyeline sahip dinamik 
bir pazardır. 

Aktif turizm/tatil kategorisi de Hollanda 
turizm pazarının önemli segmentlerin-
den biridir. Bu alanda özellikle yürüyüş, 
bisiklet, kampçılık gibi kitle turizminin 
uzağında olan turizm ürünleri revaçtadır. 
Bu pazarı doğallık, bozulmamışlık, yerel 
yaşam, otantiklik,  gibi söylemler motive 
etmektedir.  Pazarın tüketicileri daha az 
tur operatörü kullanarak daha serbest 
bir tatil planı ile seyahat etmektedirler.  
Ülkemiz aktif tatil pazarının aradığı bütün 
özelliklere sahip olsa da bu pazarda çok 
popüler bir destinasyon değildir ve az 
sayıda Hollandalı turistin ilgisini çekmek-
tedir. Hollanda’ya komşu olan ülkeler aktif 
turizm için daha uygun ülkeler olarak 
görülmekte ve tercih edilmektedir.

Hollanda turizm piyasasında eğilim birey-
sel turlara yöneliktir. Bu trendin yakalan-
ması ve bireysel tur talebinin karşılanması 
için turizm ürününün enformasyon, rota 
ve alt yapı olarak daha fazla geliştirilmesi 
gerekmektedir. Başka bir deyişle, gelir 
düzeyi yüksek toplumsal gurupların talep 
ettiği turizm ürünlerine daha fazla yatırım 
yapılması önem taşımaktadır Deniz 
turizminin yanında çok geniş kültür ve 
aktif turizm olanak ve potansiyeline sahip 
olmamıza karşın,  Hollanda piyasasında 
sunulan ve  ‘ürün’ haline gelmiş kültür 
ve aktif turizm unsurlarının az olduğu 
görülmektedir. Son yıllarda kültürel 
özelliklerimizin anlatılması ve sunulması 
ile turizmin öneminin daha iyi anlaşılması 
nedeniyle bu alanda önemli yatırımlar 
gerçekleşmiştir. Ancak bunların Hollanda 
pazarının talep yapısı ile uyumlaştırılması 
için paydaşlar arasında etkileşimin gelişti-
rilmesi önem taşımaktadır.   
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Doluluklar küçülüyor 
yatak arzı büyüyor
Doluluk oranlarının her sene geriye gittiği ülkemizde otel yatırımı için alınan teşviklerde bir azalma 
görünmüyor. 2014 yılının ilk 5 ayında turizm sektörünün aldığı teşvik açıklandı. Açıklanan 
rakamlara göre turizm sektörü 5 ay içinde 45 bin yeni yatak, ve 2.5 milyar liralık yatırım teşviki aldı. 

Haber

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletme-
ciler Birliği (AKTOB) tarafından derle-
nen verilere göre, turizm sektörü yılın 
ilk 5 ayında 148 proje için 2,5 milyar 
liralık yatırım teşviği aldı. 

Antalya lider
AKTOB tarafından derlenen verilere 
göre, 5 aylık dönemde alınan yeni 
otel projesi teşviklerinde Antalya 
liderliğini korudu. Toplam bütçeden 
alınan pay, yatak sayısı ve oluştu-
rulacak istihdamda Antalya’nın payı 
yüzde 37,8 oldu.

İstanbul ve Muğla
Toplam projelerin yüzde 40’ı Antalya 
ve İstanbul’da gerçekleştirilecek. 

Yeni yatırımlar için ayrılacak toplam 
bütçe, yaratılacak istihdam, yapılacak 
oda ve yatak sayısının yüzde 52’si 
de Antalya ve İstanbul’da yer alıyor. 
Değer ve stok açısından Antalya 
ve İstanbul’u Muğla, Mersin, Yalova, 
Bursa, Aydın, Sakarya, İzmir, Kocaeli 
ve Konya izledi.

Toplam 148 proje
Yeni tesislerin yüzde 35’i 3 yıldızlı, 
yüzde 32’si 4 yıldızlı ve yüzde 17’si 
de 5 yıldızlı olacak. Butik otellerin 
payı da yüzde 6 olarak belirlendi. 
Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık 45 
bin yeni yatağı öngören 148 proje 
için 2,5 milyar liralık yatırım teşvikinin 
ilk 10 ile dağılımı yüzde olarak şöyle:

Antalya   38,1     37,8

İstanbul   16,1     14,7

Muğla   6,7     5,8

Mersin   4,8     5,1

Aydın   5,1     4,7

Yalova   1,5     4,1

Bursa   3,2     2,9

Konya   2,6     2,4

Sakarya   2,1     1,9

İzmir   1,7     1,5

Şehir   İstihdam payı (yüzde)  Yatak payı (yüzde)
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İzmir’de turizm sektörünün günden güne 
gelişmesiyle birlikte, birçok sektöre yap-
tığı katkılar da artmaya başladı. ETİK Exc-
lusive Yönetim Raporları 9’uncu sayısına 
göre, İzmir’de faaliyet gösteren firmaların 
aramalı satışlarında en büyük müşterileri 
arasında turizmin 3’üncü sırada yer aldığı 
bildirildi. Ayrıca, turizm sektörünün ortaya 
çıkardığı ekonomik değerlerin yanında is-
tihdamı arttıran, sosyal hayata ve çevreye 
karşı olumlu etkiler yapan, ekonomik sek-
törler arasında çok önemli bir konumda 
yer aldığının altı çizildi. 

“Turizm en büyük 3 müşteri 
arasında”
Turizmin İzmir ekonomisindeki önemini 
ve birçok sektörün önemli müşterileri 
arasında yer aldığını vurgulayan Ege 
Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği 
(ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye 
Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan 
Yardımcısı Mehmet İşler, ’’İzmir’de gelişen 

turizm sektörü, yarattığı ekonomik değer-
ler, istihdam artırıcı etkisi, çevre ve sosyal 
hayata katkılarının yanı sıra ekonomik 
sektörlerde kilit konumdadır. Turizm 
İzmir’in adeta ekmeği, suyudur” dedi. İzmir 
ekonomisine ait verileri sıralayan İşler, 
“Turizm sektörü toptan ve perakende 
ticaret, elektrik, gaz, sıcak su üretimi ve 
dağıtımı, kara, su, hava ve boru hattı taşı-
macılığı, tarım, avcılık ve ormancılık, suyun 
toplanması, arıtılması ve dağıtılması, gıda 
ürünleri ve içecek imalatı, mobilya imalatı, 
basım ve yayım, balıkçılık ve balıkçılıkla 
ilgili hizmetler, inşaat, motorlu kara taşıtı, 
römork ve yarı-römork imalatı, giyim 
eşyası imalatı ve büro, muhasebe ve bilgi 
işlem makineleri imalatı gibi 20’den fazla 
sektörün en büyük 3 müşterisi arasında.
Turizmin İzmir ekonomisindeki önemi, 
üretim yapan firmaların, diğer sektörlere 
aramalı olarak verdiği girdilerin dağılımın-
da net biçimde görülüyor’’ dedi.

“Sektörlere, ekonomiden daha 
fazla katkı yapıyor”
İzmir turizminin kent ekonomisine 
sağlamış olduğu katkının, sektörlerin her 
birinin tek tek yapmış olduğu katkılardan 
daha fazla olduğunu söyleyen İşler, İzmir 
ekonomisinde üretim yapanların aldıkları 
toplam aramalı girdiler hakkında sayısal 
verilerden de örnekler vererek, ’’İzmir 
ekonomisinde üretim yapanların aldıkları 
toplam aramalı girdilerinin yüzde 5,3’ünü 
tarım, avcılık ve ormancılık sağlarken, 
turizmin girdileri içinde bu 3 sektörden 
katkı yüzde 10’un üzerinedir. 

Benzer şekilde üretim yapanların, gıda 
ürünleri ve içecek imalatından aldığı girdi 
payı yüzde 2 dolayında iken, turizmin payı 
ise yüzde 8 dolayındadır. Bu oran; elektrik, 
gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtı-
mında ekonomi için yüzde 4, turizm için 
yüzde 14 dolayındadır’’ ifadesini kullandı.  

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Ar-Ge Birimi çalışmalarıyla oluşturulan ‘ETİK 
Exclusive Yönetim Raporları’ 9’uncu sayısı yayımlandı. Rapora göre, İzmir’de faaliyet gösteren 
firmaların toplam iktisadi faaliyette aramalı girdilerinde turizmin 3’üncü sırada yer aldığı belirtildi. 
Ayrıca raporda, İzmir turizminin kent ekonomisinin büyümesine çok büyük oranda katkı yaptığı 
bilgisi verildi.  

Haber

Turizm, İzmir’de 3’üncü sırada
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Titanic Hotels’in İstanbul, Antalya ve 
Almanya’da olmak üzere toplam 9 
oteli bulunuyor. Bundan sonraki 
hedefleriniz nedir?
Otel yatırımlarında hız kesmeyeceğiz. 
Hedefimiz dünya çapında bir Türk markası 
yaratmaktır. Neden bir Türk markasının 
da dünya çapında yüzlerce oteli olmasın. 

Şu anda Berlin’de kendi mülkümüz olan 
biri 4 diğeri de 5 yıldızlı iki otelimizin 
yatırımı hızla sürmektedir. 6 ay içinde 
bunları hizmete sokacağız. Bodrum’da 
ve Kocaeli’nde iki otel yatırırımız başla-
mak üzere, Management ve Franchising 
sistemiyle ilgili alt yapımızı oluşturduk. 
Bu şekilde önümüzde yurt içi ve yurtdışı 
olmak üzere pek çok teklif var ve şu anda 
da görüşmeler halindeyiz. Amsterdam, 
Hamburg, Düsseldorf ve Viyana şehirleri 
hedeflerimiz arasındayken, yurt içinde 
de Anadolu’da birkaç yatırım teklifiyle 
ilgilenmekteyiz. 

Türk turizminin başarısını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu başarı 
ilerleyen yıllarda da devam edecek 
mi?
Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ülke 
ekonomisinin kurtuluşu turizmdedir. 
Türkiye’ye gelip, hizmetimizi gören başka 
bir yerde bunu bulamaz. İnsanlar farklı 
yerleri denedikten sonra mecburen bize 
dönecek. Bizdeki doğa, mutfak, tesis ve 
hizmet kalitesi hiçbir yerde yok. Biz her 
şeyde öndeyiz. Bu nedenle her yıl biraz 

daha ileriye gideceğiz. 2013 çeşitli sıkın-
tılara rağmen iyi geçti. 2014 yılı içinde 
Türkiye hedeflerinde ulaşacaktır. 

Türkiye’de yatak kapasitesi hızla 
artıyor. Bu durum Türk turizmi için 
bir tehdit oluşturuyor mu?
Yatak kapasitesinin artmasına karşı 
değilim. Ancak herkes hizmet kalitesinin 
üst düzeyde olmasına dikkat etmelidir. 50 
milyon turist sayısına nasıl ulaşabilece-
ğimizi planlamalıyız. Ağırladığımız turist 
sayısını arttırmak için çalışmalıyız. 10 yıl 
önce sektörün bugün ulaştığı başarıyı 
hayal bile etmiyorduk. Nerden nereye 
geldik. Demek ki çalışırsak başarılı oluyo-
ruz. Şu anda girmediğimiz pek çok pazar 
var. Antalya’ya 11 milyon turist geliyor. 
Turist sadece güneş için mi gelmeli? 
Bizim turisti çekecek başka değerlerimiz 
de bulunuyor. Önemli olan bunları öne çı-
karmak. 60 – 70 milyon euroluk bir futbol 
turizmi pazarı var. Eğer 3 ay içinde 2 bin 
takım Antalya’ya geliyorsa, bu büyük bir 
başarıdır. Bunları çeşitlendirmemiz gere-
kiyor. Çeşitliliği sağlarsak yatak kapasitesi 
Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkar.

AYG Grup Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Aygün, Forbes dergisi için yapılan 
çalışmada sorularımıza cevap verdi. 

Almanya’da restoranlarla 
başladığınız ticari hayatınızda 
başarıyı nasıl yakaladınız?
Giresun’da 12 yaşındayken ticaret yapan 
babamın vefatı üzerine 6 erkek kardeşin 
yükü biz büyük ağabeylerin üstüne kaldı. 
Bütün kardeşler hem okuyup hem de okul 
saatleri dışında çalışıp, çeşitli işler yaparak 
bu kalabalık aileyi geçindirmek zorun-
daydık. Bu nedenle tahsilime bile devam 
edemeyerek Ticaret Lisesi’ni bitirdikten 
sonra Almanya’ya Berlin’e dayımın yanına 
gittim. 

Aslında niyetim aynı zamanda fırsat 
bulursam tahsilime de devam etmekti. 
Ancak birkaç iş yaptıktan sonra resta-
urant konusunda boşluk olduğunu fark 
ettim ve küçük bir sermaye ile bir resta-
urant açtım. Tüm zamanım bu restaurant 
işi ile geçtiğinden okula gitmeye zamanım 
dahi olmadı. Daha sonra kardeşlerimi de 
sırayla Berlin’e getirerek, birlik, beraberlik 
ile dili, dini, ırkı farklı olan bir yabancı 
memlekette başarılı olabilmek için çok 
çalışıp, çabaladık. Çünkü başarının esas 
sırrı çok çalışmak ve birlik beraberlik içinde 
olmaktan geçiyor. O küçük restaurant ile 
temelini attığımız yiyecek içecek sektö-
ründe Almanya’da pek çok ilki gerçekleş-
tirdik ve bugüne geldiğimizde Berlin’de 
Hasır Restaurantlar zinciri olarak 8 tane 
Türk Restaurantı olmak üzere toplamda 
14 adet restaurantı bünyemizde barındırı-
yoruz. Bunun yanısıra Berlin’de kapısında 
Türk Bayrağı dalgalanan 226 odalı bir 
tane de otelimiz bulunmaktadır. 

Başarı ile ilerleyen restorancılıktan 
sonra otelciliğe nasıl adım attınız?
Bir müddet restaurant işini başarıyla 
yaptıktan sonra belli bir gelir düzeyine 
ulaşınca farklı bir alanda yatırım arayışı-
mız oldu ve tesadüfen Berlin’de yardım 
amacıyla düzenlediğimiz gecede, bir 

arkadaşımın Şişli’deki 40 odalı bir otelini 
sattığını öğrendim ve o gece karar verdim 
oteli almaya. 1998 yılıydı ve küçük bir 
tadilatla birkaç ay içinde ilk otelimizi iş-
letmeye başladık. Hemen birkaç yıl içinde 
Taksim’de ikinci otelimizi bünyemize dahil 
ettik. 2003 yılında da Antalya Lara’da 
daha sonra grubumuz otellerine isim 
babası olan Titanic Beach Lara Otelimizi 
işletmeye açtık. Kartal, Bakırköy, Gebze, 
Bayrampaşa, Berlin derken en son olarak 
da geçen yıl Antalya Belek’te sıradışı ve 
lüks kategorideki otelimiz Titanic Deluxe 
Belek’i açarak otel sayımızı 9’a yükselttik. 

Restaurantcılıkta yakaladığınız 
başarıyı otelcilikte de devam 
ettirdiniz. Bu başarının sırrı nedir?
Biz fazla çalışma ve birlik – beraberlik ile 
bu işi başarırız diye düşündük. Aile kalaba-
lık olduğu için yatırıma dönüştürülen işin 
geri dönüşünün de kolay olacağına inanı-
yoruz. Kalabalık olmanın avantajlarını kul-
lanıyoruz. Çalışmak, çalışmak, çalışmak… 
Benim inancım, ne iş yapıyorsan yap, o 
işin hep en iyisini yapmak ve istikrarlı ol-
mak zorunda olduğun gerçeğidir. Özellikle 
hizmet ve otelcilik sektöründe misafir 
memnuniyeti odaklı çalışmak zorunda 
olduğumuz için misafirin ne isteyebilece-
ğini önceden bilmek zorundasınız. 

Röportaj Mehmet Aygün 

Titanic Hotels’in 
hedefini açıkladı
TÜROFED ve Tourism Today işbirliğinde Forbes dergisi için hazırlanan “Türk Zincir & Grup Oteller” 
çalışmasında önemli açıklamalarda bulunan AYG Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, 
Titanic Hotels’in hedefini açıkladı. İstanbul, Antalya ve Almanya’daki 9 otel ile hizmet veren Titanic 
Hotels’in otel yatırımlarına devam edeceğini söyleyen Mehmet Aygün, “Titanic Hotels, dünya 
markası olmak için yeni otel yatırımlarına devam edecek” dedi.
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Köşe Hazırlayan: Enver Öncü

Sektörel arz-ı endam
Turizm sektörünün her geçen gün yeni 

başarılara yeni rekorlara imza attığı şu 

günlerde çokça tartışılan konulardan bir 

tanesi de; “yatak arzının hızlı artışının 

sektörde yarattığı olumsuz etki.”

Her sektörün kendine özgü gelişim ko-

şulları ve bu koşullara bağlı olarak ortaya 

çıkan gelişim trendleri var. Turizm çok 

değişkenli bir sosyo-ekonomik sürecin ifa-

desi olduğundan makro ölçekte sektörel 

hedeflere ulaşmada elinizdeki kaynakları 

çok iyi bilmeniz ve kullanmanız gerekiyor.

Son yıllarda ekonominin bir alt disiplini 

olarak şekillenen ve tüm dünyada genel 

kabul gören kaynak ekonomisi; “işletil-

diğinde gelir sağlayan her türlü kaynak 

ekonomik kaynaktır” demek suretiyle 

girişimcinin yatırım güdüsünü en üst 

düzeye çıkarıyor.

Ölçek ekonomisi bağlamında kaynakların 

optimum kullanımı bu açıdan gerçek-

ten önemli. Yani siz geleceğe yönelik 

hedeflerinizi ortaya koyarken rakip ülkeler 

başta olmak üzere dünya turizmini çok 

iyi izlemek ve rekabet avantajlarınızı kul-

lanarak sürdürülebilir gelişme göstermek 

ve sürdürülebilir yeni başarıları yakalamak 

zorundasınız. 

Bir başka deyişle, “turizmde yeterince 

büyüdük, artık frene basalım ya da en 

azından hızı düşürelim” deme lüksüne 

sahip olmadığınızı bilmek durumundasınız.

Türkiye’nin, Avrupa’nın en fazla turist çe-

ken ülkeleri Fransa, İspanya ve İtalya’nın 

yer aldığı Akdeniz çanağındaki turistik 

ülkeler arasında yatak sayısındaki artışla 

ilk sıraya yükseldiği şu günlerde turizm 

otoriteleri “yatak arzı artışı”nın arz-talep 

dengesinde yaratacağı olumsuzluğa ve 

bunun neden olacağı fiyat düşüşlerini 

işaret ediyor.

Doğrudur, arz fazlası olan her ortamda 

fiyat düşüşü kaçınılmazdır. Ancak fiyat 

düşüşlerinde salt arz fazlasına yüklenmek 

yerine “fiyat politikası”nı belirleyen diğer 

unsurlara da bakmak gerekir. Zira ürün 

yenileme, ürün çeşitlendirme, işletme 

bazında fiyat rekabetinden bölgesel 

fiyat rekabetine geçiş, talep artırıcı sıcak 

faaliyetler itibariyle reklam, pazarlama ve 

ar-ge odaklı rasyonel satış teknikleri ile 

talebi artırmak mümkündür.

Gerek dünyada gerek ülkemizde dünyada 

turizm amaçlı dolaşım hızla artmaktadır. 

Bu durum da bize iç ve dış talebin sürekli 

artacağını işaret etmektedir. Bu bağlam-

da, yatak arzını kontrol etme güdüsün-

den, iç ve dış talebi çok iyi analiz eden 

yatırım ve işletme modelleri oluşturma 

güdüsüne geçilmesi önem kazanıyor.

2000’li yılların başında “yatak arzımız çok 

fazla” yakın zamanda “yatak enflasyonu 

olacak, fiyatlar  çok düşecek ve turizm 

sektörü bundan çok büyük yara alacak” 

endişelerinin sıkça gündeme geldiği 

günleri hatırlayalım. 

2014 yılı itibariyle bu savın doğru olmadı-

ğını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira, 30 yılda 

30 kat büyüyen bu sektör ne ilginçtir 

ki; özellikle 2000 yılından sonra kendi 

kulvarında adeta destan yazdı ve dilerim 

ki yazmaya da devam edecek. Turizm 

sektörümüzün dünya turizm arenasında 

“arz-ı endamı”nın büyüyerek daim olması 

dileğiyle…
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Alanya’da tatil yapmak 
isteyenlere “engel yok”
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın finansman desteğiyle Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) 
ve Alanya Belediyesi işbirliğinde inşa edilen Kleopatra Engelsiz Halk Plajı yoğun ilgi görüyor. Her 
Kulaç Bir Hayat’ projesiyle spor yaparak aktif yaşama katılmaları amaçlanan engelliler, kendileri için 
özel tasarlanan tekerlekli sandalyelerle denize girerek serinliyor.

Haber

Birçok tatil şehrinde yok

Norveç’ten arkadaşlarıyla birlikte 

Alanya’ya tatile gelen ve plajda tekerlekli 

sandalye kullanan engelli bireylerin deni-

ze girdiğine tanık olan Frants Simon Gjer-

de (20) ise engelli bireylerin Alanya’da 

özgürce denize girebildiklerini görmekten 

mutlu olduğunu dile getirerek, “Dünya-

nın birçok ülkesinde tatil yaptım. Fakat 

her yerde bu tip olanaklar bulunmuyor. 

Böyle alt yapıların plajlarda bulunması 

çok önemli. Alanya’ya olan saygım ve 

güvenim bir kat daha arttı” dedi.

Alternatif turizm

Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Proje Koordinatörü Münir Altıoğlu ise kurumların 

ahenk içerisinde çalışarak alternatif turizm alanında Alanya’da önemli projelere imza 

attıklarını söyledi.

Proje kapsamında yüzme eğitimi gören 

10 engelli, Kleopatra Engelsiz Halk 

Plajı’nda denize girdi. Kış aylarında kapalı 

yüzme havuzunda eğitim alan engelliler, 

yazın ise denizde eğitime devam ediyor. 

Hem spor yapıyorlar hem de 

serinliyorlar

Uzman Fizyoterapist Erdem Demir 

gözetiminde, kendileri için özel hazırlanan 

tekerlekli sandalyeler yardımıyla denize 

giren engelliler, haftada bir gün yapılan 

eğitimlerle spora ve sosyal hayata teşvik 

ediliyor. Hava sıcaklığının 34, deniz suyu 

sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Kleo-

patra Plajı’nda yüzen engelliler hem spor 

yapıyor hem de serinleme şansı buluyor.

Yüzme engelliler için yararlı

Yüzmenin engelliler için hem psikososyal 

hem de fiziksel açıdan çok yararlı bir 

aktivite olduğunu belirten fizyoterapist 

Demir, “Engelli dostlarımızın fiziksel 

kapasitelerini değerlendirerek, onları 

spora, dolayısıyla da sosyal hayata teşvik 

ediyoruz. Gerekli güvenlik önlemleri 

alındıktan sonra her türlü travma riski 

minimize edilerek eğlenceli spor faaliyeti 

gerçekleştiriyoruz” dedi.
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4 sahilimiz Akdeniz’in 
en iyileri arasında
Doğal ve tarihi güzellikleri ile Akdeniz çanağının en önemli turizm merkezlerinden Türkiye, birçok 
zenginliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük otel arama motoru trivago, 
kullanıcıların yorumlarıyla seçilmiş Akdeniz bölgesinde yer alan “En İyi Akdeniz Sahilleri” 
listesini açıkladı. Türkiye’den 4 sahil listeye girdi.

Haber

Listenin ilk iki sahili komşuda

Otel arama motoru trivago, kullanıcılarının değerlendirmeleri ile 

Akdeniz’in en iyi yaz tatili destinasyonlarını belirledi. Otel sayısı 

ve kullanıcı değerlendirmelerinin incelendiği listenin ilk iki sahili 

Yunanistan’ın oldu. Santorini adasında yer alan İmerovigli ve Oia 

sahilleri kullanıcıların değerlendirmeleri ile otel değerlendirmeleri 

en yüksek çıkan iki sahil oldu. 

Belek, Fethiye, Side ve Kemer

Bu iki sahilin ardından ise Antalya’nın Belek sahili %86 oranındaki 

olumlu değerlendirme puanı ile 3. sırada yer aldı. Türkiye’den top-

lam 4 sahilin yer aldığı listede Side %82’lik değerlendirme ile 18. 

olurken Fethiye de 20. sırada yer aldı.  %80 olumlu değerlendir-

meye sahip Kemer ilk 20 içine giremese de 42. sırada yer alarak 

Akdeniz’in en iyi sahilleri arasında yer aldı. 1- İmerovigli (Yunanistan) %87

2- Oia (Yunanistan)  %86

3- Belek (Türkiye) %86

4- Amalfi (İtalya)  %84

5- Sorrento (İtalya) %84

6- Fira (Yunanistan) %84

7- Cascais (Portekiz)  %84

8- Mykonos (Yunanistan)  %83

9- Dubrovnik (Hırvatistan)  %83

10- Resmo (Yunanistan)  %83

11- Lipari (İtalya)  %83

12- Hanya (Yunanistan)  %83

13- Bol (Hırvatistan)  %83

14- Lagos (Portekiz)  %83

15- Taormina (İtalya)  %82

16- Zadar (Hırvatistan)  %82

17- Otranto (İtalya)  %82

18- Side (Türkiye)  %82

19- Hvar (Hırvatistan) %82

20- Fethiye (Türkiye) %82

En çok sahil İtalya’da

Belek’ten sonra gelen İtalya’nın Amalfi ve 

Sorrento sahilleri %84’lük değerlendirme 

puanları ile 4. ve 5.en iyi değerlendirmeye 

sahip sahiller oldu. İtalya aynı zamanda 

50 sahillik listeye 18 sahil ile girerek en 

çok olumlu değerlendirme puanına sahip 

ülke oldu. İtalya’yı 9 sahil ile İspanya ta-

kip ederken listede Hırvatistan’dan 7 sahil 

yer aldı. Yunanistan’ın 6 sahili ile yer aldığı 

listede Portekiz ve Türkiye 4’er sahile sa-

hip oldu. 
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Çanakkale, 
turizm için baştan yaratılacak
“Turizm Eksenli Olarak Çanakkale Şehrinin Planlanması Toplantısı” Çanakkale’deki Kolin Otel’de 
düzenlendi. Toplantıda konuşan Metropoli Vakfı Başkanı Alfonso Vegera, Çanakkale’yi potansiyeli 
yüksek bir şehir olarak yorumladı.

Haber

“Turizm Eksenli Olarak Çanakkale Şehrinin Planlanması Toplantı-
sı” Kolin Otel’de düzenlendi. Toplantıya Çanakkale Valisi Ahmet 
Çınar, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kale Grubu Şirketleri 
Teknik Bölüm Başkanı Zeynep Bodur ve Metropoli Vakfı Başkanı 
Alfonso Vegera, Anna Gorono katıldı. Gerçekleştirilen toplan-
tıya, Turizm alanında Çanakkale’de faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşlar, Çanakkale Otelciler Derneği ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri de katıldı. Metropoli Vakfı, dünyada birçok şehrin 
ve metropolün planlanmasında sürdürülebilir projeler hayata 
geçiriyor. 

Kolin Otel’de gerçekleştirilen ve Çanakkale Valiliğinin hazırla-
dığı sunumun ardından, Alfonso Vegera’da bir sunum yaptı.  
Çanakkale’yi potansiyeli yüksek bir şehir olarak yorumlayan 
Verenga, çalışmanın öneminden bahsetti. Vegera, yeniden 
yapılandırdıkları şehirlerde yaptıkları çalışmaları anlattı. Alfonso 
Vegera Çanakkale ili için yaptığı değerlendirmede “Çanakkale’nin 
inanılmaz özellikler ile güçlü bir şehir, rekabet gücü yüksek sevi-
yede olan bir şehir olabilir. Çanakkale’de farklı ölçeklerde çalışma 
yapılması lazım” dedi. Vegera yaptığı sunumun ardından soruları 
yanıtladı.
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Türklerin Balkan turlarına ilgisi 
yüzde 100 arttı
Türk tatilcilerin yurt dışına olan ilgisi tüm hızıyla devam ediyor. Önceleri sadece Avrupa’ya tatil 
amaçlı seyahat eden Türk tatilciler uçuş ağının gelişmesi ile birlikte artık dünyanın her noktasına 
gidebiliyor. Ancak tatilcilerimizin hemen yanı başımızdaki Balkanlara ise ayrı bir ilgi duyuyor. Tatil.
com verileri Balkanlara en çok ilgi duyan ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı.

Haber

Üsküp’te başlayıp Makedonya, Arnavut-

luk, Bosna Hersek ve Sırbistan’ı kapsayan 

Balkan turları son dönemde oldukça 

revaçta. 

Tercih Balkanlar

Metglobal bünyesinde faaliyet gösteren 

tur operatörü Tatil.com, özellikle son 

üç yılda ilginin oldukça arttığı Balkan 

Ülkeleri’ne yönelik turları mercek altına 

aldı. Tatil.com’un verileri, son yıllarda Türk 

insanının hem turistik hem de kültürel 

amaçlarla Balkan ülkelerini tercih ettiğini 

gösterdi.

Ağırlıkta orta yaş ilgi duyuyor

Tatil.com verileri, Avrupa ülkelerinden en 

yoğun turist akışının Türkiye’den oldu-

ğunu doğruluyor. Türkiye’de son üç yılda 

Balkan ülkelerini ziyaret edenlerin sayısı 

yaklaşık 150.000 olarak kayıtlara geçmiş 

durumda. Balkan turlarını tercih edenler 

arasında orta yaş ağırlıkta olsa da bu 

bölge her yaştan insanın ilgisini çekiyor.

Köklere yolculuk... 

Köklerini aramak için Balkanlara gidenler 

ise, bu ülkelere olan ziyaretlerin büyük 

bölümünü oluşturuyor. Osmanlı İmpara-

torluğu döneminde 18. yüzyıldan itibaren 

savaşlar, yağmalar, tecrit ve baskılar 

nedeniyle artan nüfus hareketliliğinden 

etkilenenlerin soyundan gelenler, özellikle 

de 1912-13 Balkan Savaşı sonrasında 

Anadolu’ya kitlesel göç edenlerin torun-

ları, bugün memleket özlemi ve atalarının 

topraklarını keşfetme umuduyla bu 

turlara kayıt yaptırıyorlar. Kimileri dedesi-

nin doğduğu evi bulmak, kimileriyse kan 

bağıyla bağlı olduğu uzak akrabalarıyla 

tanışmak için bu rotayı seçiyor. 

Odak noktaları

Üç ya da yedi günlük turlarda taş köp-

rüler, dar sokaklar ve geniş meydanlarla 

bezenmiş Selanik – Üsküp – Belgrad – Sa-

raybosna – Dubrovnik (Mostar - Pocitel), 

Trebinje – Dubrovnik - Karadağ (Kotor 

– Budva - St.Stefan – Bar - Ulcin), Karadağ 

– Arnavutluk - Makedonya (Ohrid) gibi 

rotalar, Balkan turlarının odak noktasında.

Köklere yolculuk... 

Köklerini aramak için Balkanlara gidenler 

ise, bu ülkelere olan ziyaretlerin büyük 

bölümünü oluşturuyor. Osmanlı İmpara-

torluğu döneminde 18. yüzyıldan itibaren 

savaşlar, yağmalar, tecrit ve baskılar 

nedeniyle artan nüfus hareketliliğinden 

etkilenenlerin soyundan gelenler, özellik-

le de 1912-13 Balkan Savaşı sonrasında 

Anadolu’ya kitlesel göç edenlerin torun-

ları, bugün memleket özlemi ve atalarının 

topraklarını keşfetme umuduyla bu 

turlara kayıt yaptırıyorlar. Kimileri dedesi-

nin doğduğu evi bulmak, kimileriyse kan 

bağıyla bağlı olduğu uzak akrabalarıyla 

tanışmak için bu rotayı seçiyor.

Ortak geçmiş

Osmanlı mimarisinin ve doğuya özgü 

desenlerin süslediği binalar, sokaklarda 

gündelik sohbetler sırasında kulağa 

çalınan eski Türkçe sözcükler ile birlikte, 

tarihin ayırdığı ama köklerin bugün 

yeniden birleştirdiği insanları Yunanistan, 

Sırbistan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Ka-

radağ ve Arnavutluk gibi Balkan ülkele-

rinde yakınlaştırıyor. Aidiyet duygusunun 

biyolojik ve kültürel varlık kavramlarıyla 

zenginleştiği bu turlarda Türkler, Arnavut, 

Sırp, Bulgar, Makedon ve Slav insanlarıyla 

ortak geçmişlerinin izini sürüyor.
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ÇUKTOB Vali Büyük’ü ziyaret etti 
Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Tayyar Zaimoğlu ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Adana Valisi Mustafa Büyük’ü makamında ziyaret etti. ÇUKTOB Başkanı Zaimoğlu 
ziyaret sırasında Vali Mustafa Büyük’e yaptıkları çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Haber

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler 

Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Tayyar Zaimoğlu 

ve yönetim kurulu üyelerinin gerçekleştir-

diği ziyarette Adana Valisi Mustafa Büyük, 

Adana turizmini zirveye taşımak için çalış-

maya hazır olduklarını söyledi. 

“Potansiyel değerlendirilmeli”

Adana turizminin gelişip kalkınması için 

ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ve 

bu uğurdaki çalışmalarını bundan sonra da 

kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Zai-

moğlu, “Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcılığı yapmış olan zat-ı ali-

niz ile birlikte, Adana turizminin gelişmesi 

için hayli yararlı çalışmalar yapacağımıza 

inanıyoruz” dedi.

Tayyar Zaimoğlu ve yönetim kurulu üyele-

rinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Vali Mustafa Büyük ise, tarih 

boyunca birçok medeniyete ev sahipliği 

yapmış olmasından dolayı, zengin bir tari-

hi ve kültürel mirasa sahip olan Adana’da, 

turizmin potansiyelinin değerlendirilmesi 

gerektiğine dikkat çekti.

“Çalışmaya hazırız”

Adana’nın sahip olduğu doğal, tarihi ve 

kültürel zenginliklerin layıkıyla değerlendi-

rilmesi gerektiğine vurgulayan Vali Büyük, 

“Sektör temsilcilerimiz ve kent gönüllüsü 

dostlarımız ile birlikte, Adana’nın turizm 

çatısını zirveye taşımak yolunda ele ele ve 

gönül gönüle çalışmaya hazırız. 

Siz değerli sektör temsilcilerimizin nezdin-

de, Adana turizminin gelişmesine katkı ko-

yan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşek-

kürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Adana turizmi

ÇUKTOB Başkanı Tayyar Zaimoğlu ve 

yönetim kurulu üyelerinin Vali Mustafa 

Büyük’ü ziyareti, Adana turizminin gele-

ceğine yönelik çeşitli görüş ve tespitlerin 

dile getirilmesiyle sürdü.
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İtalya’da üç öğün

Köşe Hazırlayan: Demet UĞUR

Turist olarak gittiğim her yerde gerçek 

hayatı merak edenlerdenimdir. Şehrin gü-

zel bir meydanındaki en şık kafesinde bile 

otururken aklım “oralı” birinin bu meydana 

geldiğinde nerede oturup, ne içtiğinde 

ve ne yediğindedir her zaman. Eğer siz 

de tatildeyken turist gibi yaşamaktan 

korkanlardan ve günlük hayatın peşinden 

koşanlardansanız işte size Roma’daki 

günlük hayata ve özellikle yemeklere dair 

ipuçları…

Yerleşik nüfusu 930 kişi civarı olan 

dünyanın nüfus ve yüzölçümü olarak 

en küçük ülkesi Vatikan’ı da sayarsak, iki 

devletin başkenti olarak kabul edebilece-

ğimiz Roma’da günün ilk öğünü bizden 

çok farklıdır. Bir İtalyan için kahvaltı çok 

basittir: Capuccino ve kruvasan.  Eğer 

çocuklar küçük değilse kahvaltıyı evde 

yapmazlar genelde. Herkesin kahvaltı için 

sürekli gittiği bir bar vardır. Bizdeki ka-

felerin adı Roma’da ve tüm İtalya’da bar 

olarak geçer. Neredeyse her sokakta bir 

bar vardır ve burada herkes birbirini tanır. 

Size de kahvaltınızı bir barda yapmanızı 

tavsiye ederim. Kahvaltı için gittiğiniz 

bu mekanda gürültü ve kahve kokusu ile 

karşılanırsınız. Gittiğiniz barda capuccino 

siparişi vermelisiniz. Çünkü İtalya’da 

capuccino sabahları içilir. Eğer yemekten 

sonra capuccino isterseniz ne kadar iyi 

İtalyanca konuşursanız konuşun hemen 

sorarlar hangi ülkeden geldiniz diye. 

Yemek sonrası veya öğleden sonra sütlü 

bir kahve içmek anlamsızdır onlar için. 

Sert bir kahve olan espresso ise günün 

her saati içilir İtalya’da. 

İtalya denince pizza olacaktır öğle 

yemeğiniz. İyi bir pizzayı lokantada da 

yiyebilirsiniz sokak arasında yer alan 

küçük bir pizzacıda da. Biz de dönerci 

ne ise Roma’da ve hatta tüm İtalya’da 

pizzacı da aynı niteliktedir. Lokantada 

bütün olarak yiyeceğiniz pizzayı sokak 

arasındaki pizzacılarda dilimle yiyebilir-

siniz (al taglio). Yaz ya da kış fark etmez 

yemek sonrası mutlaka meşhur Roma 

dondurmasından yemelisiniz. Çeşit çeşit 

dondurmaların tadına bakarken anlaya-

caksınız Roma dondurmasının neden bu 

kadar meşhur olduğunu. 

İtalya’da akşam yemeğinden önce 
bir şeyler içme alışkanlığı vardır. Saat 
17.00-18.00 gibi cafeler dolmaya başlar. 
Roma’da şehrin neresinde olursanız olun 
oturup soluklanacak bir cafe bulabilirsiniz. 
Mahalle aralarında bile küçük ve şirin 
cafeler vardır. Bizler genelde evlerimizde 
sosyalleşirken İtalyanların sokaklarda, ca-
felerde ve lokantalarda sosyalleşmesinin 
sebebi şehrin güzelliği mi yoksa evlerinin 
küçük ve eski oluşu mudur bilinmez. 

Eğer Roma’daysanız akşam yemeği-
nizi turistlerin çok bilmediği merkeze 
tramvayla 10-15 dakika uzaklıkta olan 
Testaccio bölgesinde ya da eskiden 
yoğun olarak Yahudilerin yaşadığı 
gettoda yemelisiniz. Biz İtalyan mut-
fağı olarak genellesek de, İtalya’da her 
bölgenin mutfağı farklılık gösterir. Roma 
mutfağının önemli bir kısmını ise Yahudi 
mutfağı oluşturur. Yahudi usulü tuzlanmış 
ve kızartılmış morina filetoları (filetti di 
baccalà), zeytinyağında bir bütün olarak 
kızartılmış enginar (carciofi alla giudea) 
ya da enginarın sarımsak, zeytinyağı ve 
maydanoz ile hazırlandığı carciofi alla ro-
mana Roma mutfağının önemli tatlarıdır. 

Bruschetta (kızarmış sarımsaklı ekmeğin 
üzerine domates, enginar vb. malzemeler 
konur ve zeytinyağı üzerinde gezdirerek 
hazırlanır), suppli (şekli bizim içli köfte-
mize benzeyen içinde mozzarella peyniri 
ile doldurulmuş pirinç bulunan köfte) ve 
pecorino romano (Roma koyun peyniri) 
tatmanız gereken diğer lezzetlerdendir.

İtalyanlar için makarna asla sadece ma-
karna değildir. Her tip makarnanın farklı 
ismi, pişirilme süresi ve sosu vardır. İtalya 
denince akla gelen ilk şeylerden biri olan 
makarnanın müzesi bile vardır Roma’da. 
Deniz ürünlerinden hoşlanıyorsanız do-
mates ve midye ile hazırlanan spaghetti 
alla vongole’yi Roma’da tatmalısınız. Evet, 
özellikler Roma’da, çünkü İtalya’da her 
bölgenin iddialı olduğu makarna ve sos 
farklıdır birbirinden. 

Akşam yemeği için lokantaya sakın erken 
gitmeyin. Bizim akşam yemeğine başladı-
ğımız saatlerde lokantalar yeni yeni açılır 
Roma’da. Akşam 19.00 – 19.30 gibi açılan 
restoranlara İtalyanlar yemek için 20.30- 
21.00 gibi giderler. Sipariş verirken takip 
edin etrafınızdaki masaları. Garson ve 

müşteri 10 dakika sohbet edebilir. Garson 

yemeklerdeki malzemelerden ve ne kadar 

taze olduğundan bahsederken müşteri bir 

önceki yemeğin kritiğini yapıyor olabilir. 

Bir İtalyan yediği yemek hakkında yarım 

saat sohbet edebilir ya da peynirlerinin 

ne kadar özel olduğuna ilişkin uzun uzun 

konuşabilir sizinle. Her İtalyan’ın kanında 

vardır bir parça gurmelik...  Saat 20.30- 

21.00 gibi başlayan yemek 22.30 veya 

23.00 gibi biter genelde. Çünkü yemek 

sohbet edilerek yavaş yavaş yenir ve 

yemekler sırayla gelir masaya. Bizdeki 

gibi yap ortaya karışık biraz ondan biraz 

bundan yiyelim kültürü pek yoktur İtal-

yanlarda. Yemek sonrası ise espresso içilir. 

Görünce sakın şaşırmayın espresso bizim 

kahvemizden farklı olarak fincanın dibine 

çok az koyulur ve oldukça serttir.

Böylece bitirirsiniz bir günü Roma’da. 

Ağzınızda yediklerinizin tadı, aklınızda 

şehrin silueti. Dönmek isterseniz bir daha 

bu şehre, unutmayın sağ elle sol omzu-

nuzun üstünden atmalısınız paranızı aşk 

çeşmesine!
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HOTREC 2014 – 2015 
stratejisi belirlendi
Avrupa Otel, Restoran ve Kafeler Birliği (HOTREC) 2013/2014 yıllık raporunu yayınladı. 
Raporda 2014/2015 HOTREC stratejisi de yer aldı. 

Haber

HOTREC 2013/2014 yıllık raporunu 
yayınladı. Raporda yer alan 2014/2015 
HOTREC stratejisi ise şöyle: 10 yıllık süre 
içerisinde AB genişlemesi ve birlikle-
rin HOTREC’e katılım isteklerine onay 
verilerek HOTREC üye sayısı 27 Avrupa 
ülkesinden toplam 42 ulusal birlikle büyük 
bir genişleme gösterdi. Gerek turizm 
üzerine düzenlemeleri gerek piyasa eko-
nomisine katkısı ve deneyimleri sayesinde 
üye birliklerin organizasyonlarına katkı 
sağlayan HOTREC Avrupa’daki konaklama 
sektöründe birçok iyileştirmelerin altına 
imza attı.

Rekabet gücü
Önümüzdeki 12 aylık süreçte iki önemli 
öncelik üzerinde duran HOTREC, ilk olarak 
AB karar alıcılarıyla güçlü ilişkiler sağla-
mayı hedefliyor. Bu bağlamda 2014 AB 

Parlamentosu seçimi ve AB komiserlerinin 
yenilenmesi Avrupa’daki sosyal ve kamu 
işleri açısından bir dönüm noktası niteli-
ğinde. Bu noktada HOTREC hem yasaların 
çıkarılması sırasında kendi konumunu güç-
lendirerek hem de düzenlemelerde etkin 
rol sahibi olmasını sağlayarak konaklama 
sektörünün rekabet edebilme gücünü 
arttırmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşılabil-
mesi için 2014-2015 yıllarında aşağıdaki 
konulara odaklanacaklar:

- Avrupa Parlamentosu’nda büyük öneme 
sahip komitelerin yeni seçilen üyeleriyle 
yakın iş birliği gerçekleştirmek
- Avrupa Parlamentosu’nda turizm 
üzerine gruplar oluşturmak üzere destek 
toplamak. Bu gruplar tüm paydaşları 
içermeli ve turizm üzerine geliştirilen AB 
stratejilerini inceleyebilmelidir.

- Turizm sektörünün önemi ve sektörün 
karşılaştığı zorlukları kamuoyuna duyura-
bilmek açısından birçok seminer ve prog-
ramlar düzenleyerek HOTREC prestijini 
Avrupa sahnesinde yüksek tutmak.

Sektöre doğrudan fayda
HOTREC’in ikinci önceliği ise, üyelerine 
ve sektöre doğrudan faydalar sağlayabil-
mek. Ayrıca HOTREC yeni ekonomik içerik 
geliştirmek durumunda. Ekonomik kriz 
diğer sektörleri etkilediği gibi konaklama 
sektörünü de olumsuz etkilemiş bulun-
makta. 

Bu sebeple AB karar alma sürecinde 
HOTREC’in de söz sahibi olması kadar 
önemli bir diğer nokta ise üye birlikleri-
ne ekstra hizmetler sağlayarak onların 
durumlarını güçlendirmek ve hatta önceki 
zamanlardan çok daha fazla birliklerle ala-
kadar olan bir organizasyona dönüşmek. 
Bu amaçla, HOTREC aşağıda belirtilen 
amaçları gerçekleştirmek niyetinde;

- Gelişmiş ve pratik workshoplar ve pay-
laşım platformları oluşturmak. (Denkler 
arası toplantılar, dijital dağıtım, kolay giriş, 
yeterlilik.)
- Yeni hizmetler sağlayarak üye birlikleri-
nin konumunu güçlendirmek.
- Üye olmayan birliklerle üyelik öncesi 
ilişkileri geliştirip, arttırarak hem HOTREC 
hem de üye birliklerine ekstra değer 
katmak.

Hazırlayan: Begüm Büyükakyel
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olduğu bir hizmetten ibaret. Yani bizim 
Rixos’da özellikle uygulamaya başladığı-
mız new premium konseptle beraber olan 
bir şey. Ama onlar bunu idrak edemiyorlar. 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde açtığımız 2. 
otel 655 odalı. Biz gidip oradaki tesisleri 
inceledik. Buradaki sistemi oraya entegre 
ettik. Özellikle haftasonlarında Birleşik 
Arap Emirlikleri’nden, Kuveyt’ten, Suu-
di’lerden kısaca Körfez ülkelerinden ciddi 
trafik alıyoruz. 

El Şarika Emiri Şeyh Dr. Sultan Bin 
Muhammed El Kâsımî, Mayıs bayramı 
döneminde Fettah Bey’in davetlisi olarak 
buraya gelerek, buradaki otellerimizi gör-
dü. Rixos ile birlikte daha büyük projelere 
imzasını atmak için bize teklifte bulundu. 
Bununla ilgili görüşmelerimiz hala devam 
ediyor.

2014 yılı Rixos için neyi 
ifade ediyor? 
Rixos’un kurulma felsefesini hatırlaya-
cak olursak eğer “Biz Türkiye’den de bu 
işi çok iyi yapabilecek birilerinin çıkıp, 
dünyada söz sahibi olarak, Türk bayrağı-
mızı nasıl dalgalandırabiliriz düşüncesine” 
yönelik girişimlerde bulunmaktı. Azerbay-
can ve Kazakistan’da bir sene içerisinde 
3’er otel açtık. Ukrayna’da da franchise 
bir otelimiz var. Şimdi ikincisi geliyor. 
Oranın yedi yıldız ayarında,  Yalta’da deniz 
kenarında on numara bir otel geliyor. İç 
turizmde Rusya’da hareketleneceği için 
orası number one bir yer olacak. Aynı ülke 
içerisinde büyümeye gidiyorlar. 

2014 bu nedenlerden dolayı Rixos için 
oldukça önemli yıllardan birisi. Biz birçok 
şeyi beraber yaptık. Otelleri yeniledik, 
entertainment ve FB konseptleri konu-
sunda yeniliklere gittik. Kısaca çok ciddi 
yatırımlar yaptık. İşte tüm bu nedenler-
den dolayı 2014 bizim yılımız oldu. 

“2014, Rixos’un yılı olacak” 
Konaklama sektöründe günden güne yükselen bir çıtalarının bulunduğunu belirten Rixos Hotels 
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erkan Yıldırım sektördeki tüm rakiplerimiz gibi 
bizler de trendleri yakından takip edip, teknolojinin tüm yeniliklerini otellerimize yansıtıyoruz açık-
lamasında bulundu. Erkan Yıldırım ile sektördeki başarılarını ve hayata geçirdikleri yeni projelerini 
konuştuk. 

Haber

2014 yılı Rixos Hotels için nasıl geçiyor?
Geçtiğimiz sene sonunda Rixos otelle-
rinin 2014 tarihindeki en verimli yılını 
yaşayacağını söylemiştik. “Years of the 
Rixos” sloganından yola çıkarak bu 
görüşümüzü de her gittiğimiz fuarda dile 
getirdik.  Bunu söylememizin açıkçası belli 
başlı 2 – 3 nedeni vardı. Birincisi amiral 
gemimiz olarak tabir ettiğimiz Rixos 
Premium Belek otelimizi 8 seneden sonra 
komple kapatıp, baştan aşağı yenileme-
mizdi. Diğer bir etkende açıldığı 2002 
yılında oldukça ses getiren Rixos Premium 
Tekirova’ydı. Bu otelimizi de neredeyse en 
baştan yarattık, diyebiliriz. Otel şu anda 
Akdeniz çanağının yanı sıra Avrupa’nın 
da en iyi resortu haline geldi. Bu iki ana 
yenilemeden dolayı 2014 bizim için 
gerçekten de Years of the Rixos yılı oldu. 
Tabii bu süreçte sadece otelleri yenile-
mekle kalmadık. Dünyaca ünlü konserlere 

ve event etkinliklerine de yer verdik.

Rixos Premium Tekirova’da ne gibi 
yenilikler yaptınız?
Mevcut 600 odamıza 180 nitelikli oda 
daha ilave ettik. Burada baz aldığımız he-
def kitle tamamen çocuklu ailelerdi.  Ço-
cukların eğlendiği sırada, yetişkinlerinden 
kendilerinden bir şeyler bulabildiği alanlar 
yarattık. 30 dönüm arazi üzerine devasa 
aquapark, su kaydırakları yaptık. Bunları 
yaparken teenage olarak tabir ettiğimiz 
10 – 17 yaş arasındaki çocuklarımızı da 
unutmadık elbette. Çünkü onlar doğal 
olarak çocuklarla mini clubta yer almak is-
temiyorlar. Çocuklar ve yetişkinler acayip 
şekilde eğleniyorlar. Çünkü biz o bölgeyi 
tabir-i caizse baştan aşağı yeniledik. 
Odanızda otururken önünüzdeki havuzun 
yanı sıra karşınızda oynayan çocuğunuzu 
da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Doğrusu 
bundan daha güzel bir şey olduğunu san-
mıyorum. Villa bölgesi zaten başlı başına 
bir harika. Yeşil ve mavinin harmanlandığı, 
insanların sıkış tepiş olmayacakları alanlar 
yaratmaya gayret ettik. Lifestyle, ala 
carte ve köy meydanı dediğimiz bir nevi 
Alaçatı tadında yerler oluşturduk. 

Rixos Premium Tekirova’yı hangi 
hedeflerle yenilendi?
Rixos Premium Tekirova 2015’te hem 
Rixos hem de bütün Avrupa ve pazarlar 
içerisinde talep gören otellerden biri 
olacak. Birçok tur operatörü ve acenta 
ise buradan adeta yer kapma yarışına 
girişecek. 

Çünkü orada yarattığımız 100 tane pult 
suit dediğimiz yerler var. Yani bildiğimiz 
villa tipinde yukarısı yatak odası, aşağıda 
da salonu olan yerler. Kısaca “all in one” 
olarak tabir ettiğimiz her şeyin bir arada 
yaşandığı alanlar. 

Kendi içinizde bu rekabet olgusuna 
karşı nasıl bir strateji geliştirdiniz?
Hem kendi içimizde hem de bizimle yarış 
halinde olup sektöre adım atan tesislerle 
de açıkçası rekabet halindeyiz. Rekabet 
güzel bir şey tabii. Bu kendi içimizde 
de bizleri her daim dinamik tutuyor. 
Rekabette kendi otellerimizin birbirini 
vurmaması için farklı konumlandırmalara 
gittik. Tekirova tamamen çocuklu ailelere 
yönelikken, Sungate’i toplantı, mice oteli 
olarak belirledik. Premium Belek ise daha 
çok 35 – 55 yaş aralığındaki lifestyle 
luxury aralığında olanlar için konumlandı-
rıldı. Rekabet elbette var. Ancak birbirini 
vurmayacak nitelikte. 

Türkiye’de otellerinizdeki sistemi 
yurt dışındaki otellere nasıl entegre 
ettiniz?
Türkiye’de bizler Her Şey Dahili eleştiriyo-
ruz. Bu ilk İspanya’da başlamıştı. Oysa şu 
an ülkemiz dünyada bunu en iyi uygula-
yan turizm ülkelerinden birisi konumunda. 
Dubai’de, Şarm El Şeyh’te veya Mısır’da 
Her Şey Dahil daha çok burada full board 
plus dediğimiz sabah – öğlen – akşam ye-
meği ve yanında da soft içeceklerin dahil 
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Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 

(UNWTO) World Tourism Barometer Hazi-

ran sayısında 2013 yılı uluslararası turizm 

gelirindeki artışları inceledi. Ziyaret edilen 

ülkeler tarafından rapor edilen uluslara-

rası ziyaretçi harcamaları verilerine göre, 

2012 yılında dünya çapında 1078 milyar 

ABD Doları (839 milyar Euro) olan harca-

malar %5 oranında artarak 1159 milyar 

ABD Doları (873 milyar Euro) seviyelerine 

ulaştı. Bu artış beraberinde uluslararası 

gecelik turist sayısında da %5 artış ile 

1087 milyon kişiye ulaşarak iki kilit nokta 

arasındaki güçlü ilişkiyi vurgulamaktadır.

En büyük pay Avrupa’nın

Dünya genelinde turizm harcamalarında 

81 milyar ABD Doları (34 milyar Euro) 

artış gözlemlenmiştir. Bu harcamalarda 

Asya ve Pasifik en hızlı artışa sahip olan 

bölgeler olmasına rağmen Avrupa harca-

malar açısından en büyük paya sahiptir.

Harcamalar hep arttı

Avrupa, dünya genelindeki harcamaların 

%42’sine sahip olup 2013 yılında 35 

milyar ABD Doları artış ile 489 milyar ABD 

Dolarına yükselerek en büyük büyümeyi 

yakalamıştır. Asya ve Pasifik bölgeleri ise, 

dünya genelindeki harcamaların %31’ine 

sahip olup 2013 yılında 31 milyar ABD 

Doları artış ile 359 milyar ABD Dolarına 

ulaşmıştır. 

Amerika harcamaların %20’sine sa-

hip olup, 2013 yılında 16 milyar ABD 

Doları artışı ile 229 milyar ABD Dolarına 

ulaşmıştır. Orta Doğu %4, 47 milyar ABD 

Doları harcama ve Afrika %3, 34 milyar 

ABD Doları harcamasıyla yer almıştır.

İlk 10 ülke

Bu bilgiler ışığında, harcamalardaki 

en büyük artış %8 ile Asya ve Pasifik 

bölgesinde kaydedilmiş olup, Amerika %6 

harcama artışı ve Avrupa %4 harcama 

artışı gerçekleşmiştir.

Turizm harcamalarında en yüksek ilk 10 

sıralamasında yer alan turizm bölgeleri 

içerisinde Asya bölgesinde Tayland 

(+%23), Hong Kong (Çin) ve Makao (Çin) 

(ikisi de +%18)  güçlü büyüme kaydeder-

ken, İngiltere (+%13) ve Amerika (+%11)  

ile iki basamaklı değerlerde artış göster-

miştir. 

Bunun yanında İspanya, Fransa, Çin, İtalya 

ve Almanya %1 - %5 arası artış kaydet-

miştir.

Turist sayısı ve 
turizm harcamaları arttı
Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre 2013 yılındaki turizm gelirlerinde yüzde 5 artış yaşandı. 
Aynı paralelde turist sayısında da artış yakalanırken dünya genelindeki harcamaların yüzde 42’si 
Avrupa ülkelerine ait olduğunu belirlendi.

Haber Hazırlayan: Begüm Büyükakyel
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Bursa’daki fabrikaların çoğunun el de-

ğiştirerek yabancı firmaların eline geç-

mesi ile business müşteri konaklamaları 

İstanbul’da yoğunlaşmaya başladı.  İstan-

bul-Bursa ulaşım olanaklarının artması ve 

kolaylaşması ile şirket yetkilileri Bursa’daki 

fabrikalara geliyor çalışmaları yapıyor ve 

eğlence merkezlerinin yoğunluğu ve cazi-

besinden dolayı konaklama için İstanbul’a 

dönüyor. Bursa’da business müşteri gece-

lemeleri artırabilmek için eğlence yatırım-

ları yapılmalı. Bursa’ya gelen turiste eğlen-

celi vakit geçireceği yer göstermezseniz 

gecelemeleri artıramazsınız.

3. Dönem Turizm
Bursa’da 3. Dönem Turizm: Bursa’ya yeni 

turizm yatırımlarının yapıldığı dönem. Yatı-

rım sahipleri sektör temsilcisi değil. Bunlar 

hizmeti satın aldılar. Bu dönemde sağlık 

turizmi ile ilgili yatırımlar yapıldı ve halen 

devam ediyor. Valiliğimiz ve Büyükşehir 

Belediyemiz sağlık turizmine büyük önem 

vermekte. Sağlık Kür Merkezi, Büyükşehir 

Belediyemiz tarafından yapılacak. Sektör 

temsilcileri olarak bizler bu projeyi des-

tekliyoruz.  Kür merkezi yapıldığında, hafta 

sonu düşük olan otel gecelemelerimiz ar-

tış gösterecektir. 

“Bursa eğlence ve sağlık ile 
dolulukları artabilir”
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), yapımı devam eden Gebze-Orhangazi-İzmir 
Otoyolu’nun, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri üzerinde ortaya çıkaracağı ekonomik etkilerinin 
belirlenmesi amacıyla bir analiz çalışması yürütüyor. Analiz çalışmasını yürüten BEBKA’nın 
yüklenici firması Ernst &Young Danışmanlık Hizmetleri yetkilileri ile Güney Marmara Turistik 
Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu bir araya gelerek projenin Bursa 
turizmi üzerine etkileri hakkında görüştü.

Haber

Yapılan görüşmede GÜMTOB Başkanı 
Mehmet Haluk Beceren, Bursa turizmini 
3 ayrı döneme ayırarak şöyle konuştu: “1. 
Dönem Turizm: Bursa’ya turist termal için 
geliyordu. Ve gelenler yerli turist idi. Çekir-
ge bölgesinde bakanlığımızdan belgeli çok 
az sayıda otel vardı. Bu sebeple çekirge 
semtinde bulunan evler gelen yerli tu-
ristlere kiralanır, konaklamalar 15-21 gün 
arasında değişirdi. Bu yıllar termal turizmin 
yoğun olarak yaşandığı yıllardı.

2. Dönem Turizm
Bursa’da 2. Dönem Turizm: Bursa’da sa-
nayi gelişmeye başladı. Bu durum sanayi 
turizmini yarattı. Bunun yanı sıra Bursa’ya 
Anadolu-Kültür turlarının ilgisi oluşmaya 
başladı. Bursa’da termal müşterisi azal-
maya başlarken sanayi, iş ve kültür turu 
müşterisinde artışlar meydana geldi. 
Bursa’da her geçen gün artış gösteren sa-
nayi yatırımları ile otellerde business müş-
teri  ile gecelemeler ve dolayısıyla turizm 
gelirlerinde ciddi artışlar görüldü. Bursa’da 
business müşterinin azalmaya başladığı 
Haziran-Eylül dönemlerinde Arap turist 
konaklamaları yoğundu. 1999 depremin-
den sonra hem Bursa’da hem de Yalova’da 
bulunan Arap turistlerimizin de can kayıp-
ları yaşanmasıyla birlikte Arap turizminde 
ciddi bir azalma başladı. 

Arap turist sayısı artıyor
Fransız-İtalyan-İspanyollar kültür turları-
na çıkıyorlardı. Bu turları organize eden fir-
malar ise kendi iş kuruluşları, sendikalar v.s. 
Son iki yıldır, Fransız, İtalyan ve İspanyollar 
gerek kendi ekonomileri gerekse ülke po-
litikası sebebiyle Türkiye’ye turlarını maa-
lesef kestiler. Yeni yapılacak otoyol projesi 
ve deniz otobüsleri gidiş-dönüşü kolaylaş-
tıracak. Bursa’ya az da olsa gelen kültür 
turizmi müşterisi otobüsle, business müş-
teri İstanbul’dan feribotla, deniz otobüsü 
ile veya havayolu ile geliyor. Deniz otobü-
sü Bursa’da geceleme sayısını düşürdü. 
Bu dönemde Ortadoğu pazarında yapılan 
çalışmalar iştirak edilen fuarlar ile Arap tu-
rizminde bir artış görülmeye başlandı. 15 
Haziran’da gelen Arap turistler Ramazan 
ayı münasebetiyle ülkelerine dönüyor ve 
bayramla birlikte 15 Eylül’e kadar Bursa’da 
tatillerini geçirecekler.

Eğlence turizmi 
Otoyol’un bitimi ile İstanbul’dan Bursa’ya 
doğru tarım arazileri bina ile dolacak. Bur-
sa tarım arazilerini kaybedecek. Otoyol 
projesi bittikten sonra Bursa’da eğlence 
turizmi yatırımları yapılmaz ise gecele-
melerin artacağına inanmıyoruz. Müşteri 
gece hayatından dolayı İstanbul’da konak-
layacaktır. 

Doluluklar yüzde 40

Bursa’da şehrin batısı biraz daha hareketli. 

Ancak doğusu ölü. Turizm şehirleri bütü-

nüyle yaşayan canlı şehir olmalı. Otoyol 

ile günübirlik turist grupları oluşacaktır. 

Bursa kazanacaktır. 

Ancak, otellerde gecelemeler artmayaca-

ğı için Bursa’da otel dolulukları artış gös-

termeyecektir. Bursa dolulukları yüzde 

40’larda seyretmektedir. Bu oranı yüzde 

70’lere ulaşmalıdır. Business müşteri ile 

yüzde 40’ları yakalayabiliyoruz. Sağlık tu-

rizmi ile yüzde 70’i bulabilmeliyiz.

“Tanıtım atağı başlamalı”

Bursa’da Ulaşım konusunda önemli proje-

ler yapıldı. Artık Bursa’nın tek elden etkin 

bir şekilde tanıtımının yapılabilmesi 

gerekir. 

Kağıt üzerinde kurulan Tanıtım A.Ş.’nin 

uluslararası ve ulusal anlamda tanıtım-pa-

zarlama atağına geçmesi gerekir. Bursa’yı 

tarih, kültür, sağlık, kış ve kongre turizm 

potansiyeli tanıtılmalıdır.”
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Bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıka-
ran ve turizm destinasyonuna kazandıran 
proje, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bile-
cik, turizm yatırımlarının karşılığını almaya 
başlıyor. Zengin kültürü ve bakir ekolojik 
yapısıyla Marmara bölgesinin huzur veren 
şehri Bilecik’te turizm potansiyelinden 
pay alarak bölgenin kalkınmasında katkı 
sağlamayı hedefliyor.

Temaslarda bulundular
Bu kapsamda Marka Şehir Bilecik Turizm 
Koordinatörlüğü’nde kardeş şehir Bursa 
ile turizm ortaklığı yapılması kapsamın-
da çeşitli temaslarda bulunuldu. Bilecik 
Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler 
Müdürü ve Marka Şehir Bilecik Turizm 
Koordinatörü Serkan Bircan, Marka Şehir 
Bilecik Danışmanı Metin Çelik, Kreatif Di-
rektör Sami İşleker ve Marka Şehir Bilecik 

Turizm Ajansları Direktörü arkeolog Umut 
Özdemir ve GÜMTOB Bilecik Eskişehir so-
rumlusu Fikret Karaçalı’dan oluşan heyet, 
Bursa’da çeşitli temaslarda bulundu.

Kırsal turizm
Bilecik Turizm Heyeti ilk olarak, Bursa 
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Tamer Değirmenci ile bir araya 
geldi. Toplantıda 2015 Stratejisi Hakkında 
Çalışma Programı hazırlanmasında ve 
kırsal turizm hakkında çeşitli bilgi alışveri-
şinde bulunan heyet, Bilecik ve Bursa’nın 
Turizm alanında birlikte hareket ederek 
mevcut turizm potansiyelini Bilecik ile 
ortak bir çalışma yaparak yerli ve yabancı 
turistlerin Bilecik’te konaklaması ve ziya-
ret edilmesi sağlanması için görüşmelerde 
bulunuldu.

Arap turistler
Turizmin gelişmesindeki en büyük ayağın 
koordinasyon ve tanıtım olduğunu ifade 
eden Bilecik heyeti, kentin çok zengin bir 
yapıya sahip olduğunu ve bunun nitelikli 
tanıtımlar ile güçleneceğini ifade ettiler. 
Daha sonra Türkiye Seyahat Acenteleri 
Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş ile 

Bilecik’i masaya yatıran heyet, Bursa’daki 
yoğun Arap turistlerin gezi turları arasına 
Bilecik’i de katarak yapılacak günlük 
geziler ile yabancı turist potansiyelinin 
nasıl arttırılabileceği hakkında detaylı bilgi 
alışverişinde bulunuldu.

Kınık Eko Turizm Köyü
Son olarak Bursa, Bilecik, Kütahya 
Turist Rehberleri Odası Başkanı S. Ersen 
Yelkenkaya ile Eko Turizm ile destinasyon 
projesi kapsamında hazırlanan paket 
turların etkinliğinin arttırılması için detaylı 
analizlerde bulunan heyet 2015 turizm 
takviminin hazırlanması için çalışmalar 
başlatıldı. Görüşmelerde ayrıca yabancı 
turistlerin uğrak alanlarından birisi olması 
hedeflenen Kınık Eko Turizm Köyü projesi 
hakkında da görüş alışverişi yapıldı.

Bilecik 
turizm destinasyonu oluyor
Bilecik Belediyeler Birliği ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 2012 teknik 
destek programı kapsamında hazırlanan “Bilecik Turizm Destinasyonu Oluyor” projesi kapsamında 
oluşturulan bir heyet, Bursa’da çeşitli temaslarda bulundu.

Haber

Krater gölleri bakımından oldukça zengin 
bir il olmasına rağmen günümüzde 
Gümüşhanede yöre halkı tarafından bile 
bilinmeyen 18 tane krater gölü bulun-
maktadır. Limni Gölü bunlardan sadece 
biridir. Limni Gölü, Torul ilçesi Zigana Köyü 
Saronay Yaylasındadır. Göl ve çevresi sa-
hip olduğu doğal güzellikleri, zengin flora 
ve faunası ile adeta insanları büyülerken 
serin yayla havası ile insanlara sağlıklı bir 
ortam sunar.

“Kendin pişir kendin ye”
Limni Gölü, Milli Park kapsamında özel 
sektöre tarafından işletilmektedir. Burada 
yapılan küçük tesiste, Limni ziyaretçileri-
ne “kendin pişir kendin ye” veya Bayburtlu 
tabiri ile “sen seen bişur sen seen ye” için 
mangal ve et temin edebiliyorsunuz. 

Bölge turizmine katkı sağlayacak
Limni Gölü’nün 1.700 rakımda oluşu, tam 
bir yayla havasında pikniği size sunuyor. 

Üstelik yemyeşil çam ormanı içinde adeta 

saklı kalmış Limni Gölü, araç gürültü-

sünden uzaklıkta sadece kuş sesleri 

arasında insana dinginlik kazandırıyor. 

Göl kenarında  çocuklar için oyun parkı da 

düşünülmüş ve kaydırak ve salıncaklarda 

ortama uygun ahşaptan yapılmış durum-

da. Bu doğa harikası etrafı çamlarla çevrili 

Limni Gölü’nün de bölge turizmine katkı 

sağlaması bekliyor

Gümüşhane’deki saklı güzellik 
turizmin hizmetinde
Karadeniz Bölgesi, sahil yolunun bitmesi ile birlikte Türkiye’nin kültür ve alternatif Turizmdeki en 
önemli bölgesi haline geliyor. Bölgede yaşayan insanların bile farkında olmadığı birçok güzellikler 
mevcut. Yeni keşfettiği yerlerden biriside Gümüşhane’nin Torul İlçesi’nde bulunan küçük bir krater 
gölü olan Limni gölü.

Haber
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Köşe
Hazırlayan: Dr. İrfan Mısırlı 
(Sisma Danışmanlık)

Gazetelerin üçüncü sayfalarında, 
genellikle; sahte doktor, sahte dişçi, 
sahte avukat,  sahte polis, gibi haberlere 
tanık oluruz. Ancak şimdiye kadar sahte 
resepsiyonist, sahte aşçı, sahte garson 
yakalandı haberine hiç rastlanılmamıştır. 
Acaba bu mesleklerin sahtesini icra eden-
ler yok mudur? Bu mesleği icra edenler 
niçin yakalanmazlar ve gazetelere haber 
olmazlar? 

1990 yılların ilk yarısında, Turizm 
Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu OITEP 
projesi kapsamında turizm ve otelcilik 
alanında dört meslekte, meslek standardı 
hazırlanmış, bu standartlara göre eğitim 
standartları belirlenmiş ve mesleki ser-
tifakalandırma alanında bir pilot çalışma 
yapılmıştı. Bu çalışmaların tanıtıldığı 
İzmir’de gerçekleştirilen tanıtım toplantı-
sında, sektör yetkilisi bir katılımcı toplantı 
sırasında söz alarak bu eğitim çalışma-
larının çok yerinde  ve gerekli olduğunu 
ancak turizm sektörde uygulanacak bir 
sertifikasyon sisteminin sektörün alnına 
dayanmış bir dolu tabanca olduğunu  be-
lirtmiş ve salonda buz gibi bir hava esmiş 
ve Bakanlık daha sonra sertifikasyon ile 
ilgili bir çalışma yapmaktan kaçınmıştı.

2014 yılına geldiğimiz bu günlerde, bu 
sürecin ve işlemlerin 20 yıl sonra bizzat 
sektör işveren temsilcilerinin önderliğin-
de yürütülen çalışmalarla yürütülüyor 
olmasını görmek, değişimin ne kadar 
önlenemez olduğunun bir ispatıdır. 
Çünkü, küreselleşme sürecini yaşadığımız 
günümüzde, ekonomik krizlerde bile ülke 

sınırları anlamını kaybetmekte, gelişen 
rekabet koşullarında, her ülke belirli sek-
törlerde dünya pazarında kendine belli bir 
yer edinmeye çalışmaktadır. Bu nedenle 
turizm 54 farklı sektörü doğrudan etkile-
diği için Türkiye için hayati önem taşıyan 
belki de en önemli sektördür. 

Bu makalenin başlığındaki metaforu güç-
lendirecek bir örneği de 1950’li yıllarda 
yaz dönemi stajını İsviçre’de bir eczanede 
yapan şimdilerde profesör olan bir ho-
camız staj döneminde yaşadığı bir olayı 
şöyle anlatmıştı: “Eczanedeki prizlerden 
biri bozulduğunda, eczane sahibine iyilik 
olsun diye derhal prizin tamirini yaptım. 
Büyük bir övgü beklerken, beklediğimin 
aksine büyük öfkesiyle karşılaştım. “O 
tamiri yapacak meslek erbabı varken sen 
nasıl böyle bir işe kalkışırsın” dedi ve bir 
daha benzer şeylerin tekrar etmemesi 
konusunda beni uyardı. Yapılan işlem 
sırasında, mesleki ehliyetsizlik yüzünden 
meydana gelebilecek maddi ve manevi 
kayıplara meydan vermemek açısından, 
bu tür girişimlerin kabul edilmez olması 
ve aynı zamanda, mesleki ehliyet bilincini 
vurgulaması açısından bence ilginç bir ör-
nektir. Demek ki o yıllarda bile bir elektrik 
prizini tamir edecek kişi, alanında uzman 
olmalıydı. 

Üretim ve hizmet sektörü çalışanlarının 
büyük bölümünü her ülkenin mesleki eği-
tim kurumları yetiştirmektedir. “Mesleki 
eğitim” süreci bir zincirin halkaları gibidir. 
Zincirin ilk halkasını, eğitimi verilecek 
mesleğin standardı, son halkasını da o 

mesleğin yeterlilik belgesi (Sertifika) 
oluşturmaktadır. Bu zincirin halkaları 
Türkiye’de 2006 yılının Eylül ayına 
kadar kopuktu. Örneğin; bazı mesleklerin 
eğitimleri çeşitli yöntemlerle yapılmakta, 
standartları hazırlanmakta ancak, mesleki 
sınav ve mesleki belgelendirme sistemi 
mevcut olmadığından belgelendirileme-
mekteydi. Mesleki standartlar belirlendik-
ten sonra bu standartlar doğrultusunda 
eğitim-öğretim programlarının hazırlan-
ması, eğitim araç-gereç ve ekipmanlarının 
belirlenmesi ve temini, uygun eğitim 
ortamlarının hazırlanması, eğitimin ger-
çekleştirilmesi, mesleki yeterlilik sınavı, 
yani değerlendirmenin yapılması ve belge 
verme, izlenmesi gereken mesleki eğitim 
sürecidir. 

Türkiye’de, ulusal düzeyde tüm meslek-
leri kapsamına alan bir mesleki belgelen-
dirme sistemini hayata geçirmek üzere, 
Eylül 2006’da Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) kurulmuş bulunmaktadır. Daha 
önceleri her kuruluş kendi mesleki ölçüt-
lerini kendi belirlemekte ve bir şekilde 
ölçmekteydi.  Bundan böyle her sektör 
kendi meslek alanına giren mesleklerin 
standartlarını ve belgelendirme işlemle-
rini MYK’nın koordinatörlüğünde ve yol 
göstericiliğiyle yapacaktır. Bu yöntemle, 
belli bir eğitimden geçerek icra ettiği 
meslek hakkında bilgi ve beceri kazanmış, 
bunu belgeleyebilen,  belli standartlarda 
iş görebilen, güvenilirliği yüksek, ücret 
ve mesleki kariyerini yükseltme fırsatına 
sahip elemanlar yetiştirilecektir. AB ile 
bütünleşmede müzakere sürecine 

Antalya’da bir otelde 
iki sahte resepsiyonist ile sahte bir 
aşçı yakalandı

girdiğimiz bu günlerde yukarıda söz 
edilen nitelikte eleman yetiştirme gereği 
önemini daha da artırmaktadır. Özellikle 
yurtdışına Türkiye’den eleman götürmek 
zorunda olan işverenlerimizin karşılaş-
tıkları en önemli sorunların başında, 
elemanların mesleki yeterlik belgelerinin 
bulunmayışı gelmeyecektir.

Her meslek için, formal eğitim sürecinin 
yaşanması zorunlu olmayabilir. Örneğin, 
aşçılık eğitimi almadan işe başlayan birisi, 
zamanla işbaşında öğrendikleriyle bu 
mesleği üstün nitelikte yapar hale gele-
bilmektedir. Farklı sektörlerde bu şekide 
bilgi ve beceri kazanmış pek çok çalışan 
bulunmaktadır. “Alaylılar” diyebileceğimiz 
bu kişiler de yeterli mesleki nitelikleri 
taşıdıkları takdirde, mesleki belgelendirme 
sistemi bünyesinde uygulanacak mesleki 
yeterlilik sınavına girerek mesleki yeterlilik 
belgesi alabilmelidirler. Ki bu imkan şu an 
Türkiye’de bulunmaktadır.

Mesleğiniz hangi seviye bir meslek-
tir?
En kısa ve en basit tanımıyla meslek; bire-
yin hayatını sürdürebilmesi için yaptığı iş, 
uğraştır. Herhangi bir işkolunda çalışabil-
mek için çalışılan işkolunun her düzeyinde 
belli niteliklere sahip olunması gerekir. Bir 
işin meslek olabilmesi için, belirli nitelik-
lere sahip kişiler tarafından icra edilmesi 
gerekir. Mesleki Yeterlilik Belgesi ulusal 
ve uluslararası planda kişinin o işin ehli 
olduğunun göstergesi kabul edilmektedir. 

 Mesleklerin seviyesini ölçen, herhangi bir 
araç gereç ve cihaz yoktur. Ancak belirli 
bazı göstergeler bulunmaktadır. Örneğin 
mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin 
basit ya da karmaşık oluşu, rutin yapılıyor 
oluşu, az ya da çok teknolojik beceri 
gerektirmesi, zor öğrenilmesi gibi birçok 
daha başka etken, bize o mesleğin sevi-
yesi hakkında fikir vermektedir. Bizdeki, 
çırak, kalfa, usta, formen, teknisyen gibi 
unvanlar mesleğin seviyeleri konusunda 

fikir verebilir. Uluslararası düzeyde bu 
alanda ortak bir dil ve anlayış oluşmasını 
sağlamak için her seviyeye bir numara 
verilmiştir. Avrupa Birliği Yeterlilikler 
Çerçevesine göre, tüm meslekler birinci 
seviyeden başlayarak en üst seviyeye 
doğru sekiz basamakta sınıflandırılmak-
tadır. Birinci seviyedeki meslekler, rutin 
ve basit işlemleri yaparken, karar verme 
becerisi gerektirmezken, sekizinci düzey 
meslekler için doktora derecesi gerek-
mektedir. Bu sınıflama modelinin dışında, 
bazı yaklaşımlara göre yedi, bazı yaklaşım-
lara göre ise beş seviye esas alınır. Sosyal 
bilimlerde diğer bilimlerde de olduğu gibi 
mutlak bir doğru yoktur; bu çalışmalar 
göreceli ve değişkendir. Su bile her zaman 
her yerde 100 santigrad derecede kayna-
maz. Önemli olan belli bir yaklaşımın esas 
alınmasıdır.

Mesleki Yeterlilikler Sistemi Nedir?
Mesleki yeterlilik, belirli bir işi, tam olarak 
yapabilmek için gereken, görev,  işlem, 
bilgi ve becerilerle ilgili asgari niteliklere 
haiz olma durumudur. Mesleki yeterlikler 
sistemi; herhangi bir meslek için gerekli 
olan hem zihinsel hem  de  psikomotor 
becerileri belirler, mesleğin yürütülebilme-
si için gerekli bilgi ve tutumları,  kullanılan 
araç - gereç ve ekipmanları saptar,  ulusal 
sınav ve belgelendirme (Sertifikasyon) 
sistemi için ölçütler oluşturur,  mesleki 
tanımlar ve sınıflama açısından ulusla-
rarası standartlar ile uyumunu sağlama 
işlemlerini yürütür. Ulusal düzeyde geçerli 
bir mesleki yeterlikler sisteminin ülkede 
genel kabul görmesi, ancak ilgili tarafların 
onayladığı ve üçlü yapı olarak adlandırı-
lan “Devlet, İşçi ve İşveren” kesimlerinin 
işbirliği ve uzlaşmasıyla oluşturulmuş 
olmasına bağlıdır. Nitekim, Türkiye’de 
meslek standartlarını ve mesleki belge-
lendirme sistemini düzenlemek amacıyla 
Eylül 2006’da MYK bu temel üzerine inşa 
edilmiştir. İlgili tarafların tüm kesimlerinin 
karşılıklı uzlaşmasıyla oluşturulan mesleki 
yeterlikler sistemi, temsil ettikleri toplum 
kesimleri için de büyük yararlar sağlaya-
caktır. 

Dünyadaki Durum
Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
Avrupa ülkelerinde meslek standardı 
hazırlama ve meslek sınıflandırma 
sistemi kurma çalışmaları 1940’lı yılların 
sonlarına doğru başlamıştır. Bu çalışma-
ların en somut örneği ISCO (International 
Standards Classification of Occupations 
- Uluslararası Standart Meslek Sınıflan-
dırması) meslek sınıflandırma sistemi-
dir. 1968 yılında yayınlanan katalog, 
Türkçe’ye çevrilerek Türk Meslekler 
Sözlüğü olarak yayımlanmıştır. Yirmi 
yıl sonra 1988 yılında ISCO -88 olarak 
yayınlanan yeni katalogun ISCO-08 ver-
siyonu hazırlık aşamasındadır, ilk taslak 
yayınlanmış ve 2011yılında son halinin 
yayınlanmıştır.

İngiltere Ulusal Mesleki Yeterlilik Konseyi 
(NCVQ)  1980’li yılların ortasında kurul-
muştur ve yaptığı çalışmalar henüz yerli 
yerine oturmuş değildir, sistemle ilgili 
birçok eleştiri yapılmaktadır. Japonya, 
Almanya, Kanada, ABD gibi ülkelerde 
de benzer durumlar söz konusudur. 
Türkiye’de Temmuz 2014 itibarıyla 542 
meslek standardı MYK önderliğinde 
hazırlanmış ve Resmi gazete’de yayımla-
narak tarafların kullanımına sunulmuştur. 
Turizm ve Otelcilik mesleklerinde mesleki 
yeterlilik belgesi vermek üzere kurulan 
AKTOB Sınav ve Belgelendirme Merkezi 
bu alanda ilklerden biridir.

Sonuç olarak, Türkiye’deki bankacılık 
ve telekomünikasyon sisteminin birçok 
Avrupa ülkesinden üstün olması gibi, 
Mesleki Yeterlilikle ilgili faaliyetlerin yeni 
başlaması, bir dezavantaj gibi görünse 
de,  diğer ülke deneyimlerinden alınacak 
derslerle, başka ülkelerin örnek almak 
isteyeceği bir sistemin devreye sokulması 
hiçte zor değildir. 

TÜROFED / 87TÜROFED / 86



Rusya turizm pazarı hareketleri

İstatistik Kaynak: TÜROFED Turizm Raporu 8. Sayı

Rusya’ya Gelişler Açısından İlk 10 Ülke 
(2014 Tahmini)

Kaynak: Business Monitor International Russia 
Tourism Report Q2 2014,s.16’dan derlenmiştir.

Sıralama Ülkeler

1 Finlandiya
2 Polonya
3 Çin
4 Almanya
5 Litvanya
6 Estonya
7 Letonya
8 ABD
9 Türkiye
10 İngiltere

Rusya’ya Çıkışlar Açısından İlk 10 Ülke 
(2014 Tahmini)

Kaynak: Business Monitor International Russia 
Tourism Report Q2 2014,s.16’dan derlenmiştir.

Sıralama Ülkeler

1 Ukrayna
2 Türkiye
3 Çin
4 Mısır
5 Tayland
6 İtalya
7 İspanya
8 Almanya
9 Yunanista
10 Azerbaycan

Rusya pazarındaki turizm hareketleri in-

celendiğinde Rusya’yı ziyaret eden tu-

ristlerin son yıllarda istikrarlı bir oranda 

artış gösterdiği, bu anlamda en çok tale-

bin Avrupa’dan ve Asya Pasifik bölgesin-

den olduğu ifade edilebilir. 2014 yılında 

34.700.000 kişinin, 2018 yılında da yak-

laşık olarak 47.500.000 kişinin Rusya’yı 

ziyaret etmesi beklenmektedir. Aynı za-

manda yavaş ama süregelen ekonomik 

büyüme sayesinde Rusya’dan yurtdışına 

yapılan seyahatlerin de 2018 yılına kadar 

yaklaşık olarak 56.400.000 kişiye ulaşma-

sı beklenmektedir. 

Ulaşım alt yapısı açısından Moskova ve 

St. Petersburg oldukça gelişmiş ise de 

diğer şehirlerdeki yaygın demiryolu ola-

naklarının modernize edilmeye ihtiyacı 

bulunmaktadır. Bu bağlamda 2014 Kış 

Olimpiyatları ve 2018 Dünya Kupası ha-

zırlıklarının ihtiyaçları karşılamada olumlu 

etki etmesi tahmin edilmektedir. 

Rusya açısından FÜTZ analizi (Fırsatlar, 

Üstünlükler, Zayıflıklar ve Tehditler) ya-

pıldığında üstün yönler olarak Rusya’nın 

doğal, tarihi ve kültürel çekicilikler açı-

sından oldukça zengin olması, 2014 Kış 

Olimpiyatları ve 2018 Dünya Kupası or-

ganizasyonları nedeniyle yeni talepleri çe-

kecek olması, bu taleplerin ise uzun vadeli 

alt yapı yatırımlarına dönüşme ihtimalinin 

olması, zayıf yönler olarak St. Petersburg 

ve Moskova dışındaki altyapının, konakla-

ma işletmelerinin nicelik ve nitelik olarak 

geliştirilmeye ihtiyaç duyması, orta düzey 

işletmelere ihtiyacın bulunması, özellikle 

batı standardındaki oda fiyatlarının yük-

sek olması nedeniyle turistlerin daha 

makul fiyatlı Doğu Avrupa’daki destinas-

yonlara yönelmeleri, zaman zaman ya-

şanan güvenlik ile ilgili sorunların varlığı, 

fırsatlar olarak Kış Olimpiyatları beklentisi 

ve resmi etkinlikler kapsamında 10 günlük 

vizesiz seyahatler gibi esnek uygulama-

ların olması, limanlarda, demiryollarında 

ve havalimanlarında modernizasyon ça-

lışmalarının başlamış olması, tüm Rusya 

genelinde geleneksel olarak popüler hale 

gelmiş alanlar dışındaki yerlerde de yük-

sek kalite düzeyinde otel olanaklarının 

sağlanmasına çalışılması, muazzam pazar 

hacmiyle Çin’in Rusya için çok önemli pa-

zar haline gelecek olması, tehditler olarak 

Volgograd şehrindeki bombalı saldırı gibi 

terör saldırılarının olabilmesi, Rus Uçuş 

Endüstrisinin güvenlik standartlarıyla ilgili 

süregelen kaygılar ifade edilebilir.   
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Almanya 2010 yılından bu yana birçok 

Avrupalı Turist için İspanya’dan sonra en 

popüler ikinci destinasyon konumunda-

dır.2012 yılına kıyasla 2013 yılında Av-

rupalı Turistlerin talebendeki artış oranı 

açısından %4 ile İspanya ve Almanya, 

ardından % 3 ile Fransa takiben İtalya ve 

Avusturya gelmektedir. 

Dünyadaki 140 ülkeyle kıyaslama yapıl-

dığında uluslararası turizm destinasyonu 

olarak Almanya’nın güçlü yönleri arasın-

da sağlık standartları, alt yapısı, kültü-

rü, güvenliği, eğitimi ve çevre konuları 

gelmektedir. İsviçre’nin lider konumunda 

olduğu rekabetçilik indeksinde Almanya 

7 üzerinden; sağlık ve hijyen konusunda 

6.8, kültürel kaynaklar konusunda 6.3, ana 

ulaşım altyapısı açısından 6.2, emniyet ve 

güvenlik açısından 6, eğitim ve öğretim 

açısından 5.9, çevresel sürdürülebilirlik 

açısından 5.8, turizm altyapısı açısından 

5.7, bilişim ve iletişim teknolojileri ve hava 

ulaşımı altyapısı açısından 5.4 almıştır. 

2013 yılı itibariyle 28 Avrupa Ülkesinde 

yabancı turistlerce gerçekleştirilen toplam 

geceleme sayısı itibariyle Almanya 71 mil-

yon gecelemeye (% 6’lık bir paya) sahiptir.

2012-2013 yılları karşılaştırması itibariy-

le kahvaltı ve vergiler haricinde otellerin 

fiyat/performans karşılaştırmaları açısın-

dan Avrupa’da ilk 5 Paris, Zürih, Londra, 

Roma ve Amsterdam olarak gerçekleşir-

ken, Almanya’da ilk 3 Münih, Frankfurt ve 

Heidelberg olarak gerçekleşmiştir.2013 

yılında Almanya’da yabancı turistlerin ko-

naklamalarda en fazla talep ettikleri 

işletme türleri açısından ilk 3; oteller (% 

56), oda–kahvaltı otelleri (% 19) ve kamp 

yerleri (% 6) olmuştur (Alman National To-

urism Board, Incoming-Tourism Germany, 

Facts and Figures 2013,s. 5,7, 11).

Çevre odaklılık ve sürdürülebilir turizm 

konusu gerek turistlerin yer seçimlerini 

gerekse de destinasyonlardaki karar ve-

ricilerin uygulamalarını daha fazla etkile-

meye başlamıştır. Almanya; Danimarka, 

Avusturya, Finlandiya,Norveç ve İrlanda 

ile birlikte çevreye koruma konusuna özel  

önem veren ülkeler arasında gelmektedir 

(World Economic Forum, The Travel & To-

urism Competitiveness Report 2013 Re-

ducing Barriers to Economic Growth and 

Job Creation,s. 11). 

Oda Başına Elde Edilen Gelirler ve Büyüme Durumları
PWC’nin 18 Avrupa Şehrini içeren Mart 2014 raporunda belirtildiği 

üzere 2013 yılında Avrupa Kıtası 560 milyon turiste evsahipliği ya-

parak dünyadaki liderlik konumunu korumuştur.

Yılda yaklaşık olarak 80 milyon turisti ağırlayan 680.000 otel oda-

sını içeren PWC araştırması sonuçlarına göre tüm Avrupa Kıtası için 

oda başına elde edilen gelir ortalaması 2013 yılı için 67.99 Euro 

olarak gerçekleşmiştir.2014 yılı için oda başına gelir açısından ilk 

8 şehrin sırasıyla Dublin, Londra, Paris, Edinburgh, Berlin, Frankfurt, 

Viyana ve Moskova olacağı, 2015 yılı için ise sıralamanın Londra, 

Dublin, Lizbon, Prag, Moskova, Edinburgh, Zürih ve Frankfurt şeklin-

de olacağı tahmin edilmektedir. PWC araştırdığı 18 şehrin 17’sinde 

2014 ve/veya 2015 yıl/ları için büyüme olacağını tanhim etmekte, 

sadece Madrid şehrini bu büyümenin dışında tutmaktadır (PWC, 

Room to Grow, Mart 2014,s. 3,4,6,7).

Almanya turizm pazarı hareketleri

İstatistik

2013 Yılı İtibariyle Almanya’da Geceleme Sayıları Açısından İlk 11 Şehir

Kaynak: (Alman Ulusal Turizm Kurulu, Incoming-Tourism Germany, Facts and Figures 2013,s. 12).

Şehir Geceleme Sayısı

Berlin    11.559.883

Münih    6.329.045

Frankfurt’ Main  3.352.592

Hamburg   2.662.154

Köln    1.780.728

Düseldorf   1.696.419

Stutgart   929.625

Nuremberg   847.262

Dresden   776.505

Hanover   448.031

Leipzig    434.59

2014 ve 2015 Yılı Büyüme Oranları
Tablo 2.5 Yıllar İtibariyle Oda Başına Elde Edilen Gelirde Büyüme 

Oranları (Yerel Para Birimi)

Kaynak : PWC,  Room to Grow, Mart 2014,s.7)

Kaynak: (Alman Ulusal Turizm Kurulu, Incoming-Tourism 
Germany, Facts and Figures 2013,s. 13).

Almanya’nın Gecelemelerdeki Artış Açısından Ana 20 
Pazarı (2012-2013 karşılaştırmasına Göre)Ülke Milyon

Değişim 
2013/2012

Hollanda 10.8 -  % 1
İsviçre 5.5 + % 5.2
Amerika 4.9 + % 1.3
İngiltere 4.9 + % 8.1
İtalya 3.5 + % 0.5
Avusturya 3.4 + % 4.6
Fransa 3.1 + % 2.5
Danimarka 3 +% 3.8
Belçika 2.9 +% 0.9
Rusya 2.6 + % 15.5
Polonya 2.2 + % 9.3
İspanya 2 - % 0.5
Çin ve Hong Kong  1.7 + % 11
İsveç 1.7 + %  3.2
Körfez Arap Ülkeleri   1.5 % 20.2
Japonya 1.3 - %   1.3
Çek Cumhuriyeti 0.9 + % 5.5
Norveç 0.9 + % 2.4
İsrail 0.8 + % 15.4
Brezilya 0.7 + %  5.5

Şehir 2014 (%) 2015(%)

Dublin 5.2 3.8
Londra 3.8 5.2
Paris 3.8 2.4
Edinburgh 3.4 2.8
Berlin 3.2 1.8
Frankfurt 2.9 2.6
Viyana 2.7 1.2
Moskova 2.6 2.8
Zurih 2.3 2.7
Prag 2.1 3.2
Milan 1.9 1.3
Roma 1.3 2.0
Barselona 1.2 1.7
Cenevre 1.0 0.4
Lizbon 0.8 3.4
Amsterdam 0.6 1.1
Brüksel 0.2 1.2
Madrid -2.8 -1.6

Kaynak: TÜROFED Turizm Raporu 8. Sayı
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İstatistik

Oda başına Elde Edilen Gelir Sıralamaları (Euro) 2013-2014-2015

Kaynak : PWC,  Room to Grow, Mart 2014,s.10)

Şehirler 2013 2014 2015

Cenevre (€151.3)  (€152.3) (€151.5)
Zurih (€139.9)  (€142.7) (€145.2)
London (€131.1)  (€135.5) (€142.7)
Paris (€122.3)  (€126.9) (€130.0)
Roma (€95.5)  (€96.7)  (€98.6)
Moskova (€94.5)  (€92.2)  (€92.4)
Amsterdam (€89.9)  (€90.5)  (€91.5)
Barselona (€83.9)  (€84.9)  (€87.1)
Frankfurt (€82.5)  (€84.9)  (€86.3)
Milano (€80.8)  (€82.4)  (€83.5)
Edinburgh (€74.2)  (€76.4)  (€78.7)
Brüksel (€73.9)  (€74.0)  (€76.8)
Dublin (€70.3)  (€73.9)  (€74.9)
Viyana (€66.7)  (€68.5)  (€69.3)
Berlin (€63.6)  (€65.6)  (€66.8)
Lisbon (€55.1)  (€55.6)  (€57.5)
Madrid (€50.6)  (€49.2)  (€49.4)
Prag (€48.8)  (€48.6)  (€48.4)

Kaynak : PWC,  Room to Grow, Mart 2014,s.12)

Doluluk Oranları Sıralamaları 2013-2014-2015

Şehirler 2013 2014 2015

Londra 82.4  82.7  83.0
Paris 81.2  81.7  82.9
Edinburgh 79.6  81.5  82.0
Dublin 78.7  79.0  79.5
Amsterdam 75.4  75.2  75.5
Berlin 72.6  72.8  73
Zurih 72.3  72.7  73.0
Barselona 71.7  71.9  72.1
Viyana 70.6  71.2  71.7
Prag 69.3  69.7  70.1
Moskova 67.5  68.6  69.2)
Frankfurt 68.3  68.6  69.1
Roma 67.0  67.0  67.4
Brüksel 66.8  66.7  67.3
Cenevre 65.2  66.1  67.2
Lizbon 65.0  65.7  66.6
Milano 63.3  64.3  65.0
Madrid 61.4  61.9  62.6
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Büyülü bir tatil için
Assos Nazlıhan Hotel
Assos Eden Group Hotels, Assos’ta birbirinden farklı 4 otel ile Türk turizmine hizmet veriyor. Bün-
yesindeki her oteli birbirinden güzel ve özel olan Assos Eden Group Hotels için Assos Nazlıhan 
Hotel’in yeri çok farklı. 1999 yılında açılan Assos Nazlıhan Hotel, büyülü atmosferi ile farklı bir 
bölgede farklı bir tesiste tatil yapmak isteyenlere hitap ediyor.

Otel

Yatırımlarını Assos bölgesine yapan 
Assos Eden Group Hotels, 1986 yılında 
3 yıldızlı Assos Eden Beach Hotel,  1993 
yılında 4 yıldızlı Assos Eden Gardens 
Hotel, 1999 yılında Özel Belgeli Assos 
Nazlıhan Hotel ve 2011 yılında da Assos 
Nazlıhan SPA Hotel ile birlikte birbirinden 
farklı büyüklükte ve özellikte 4 tesisiyle 
28 yıldır Türk turizmine hizmet veriyor.

Serüven tatil ile başladı 
Bir aile işletmesi olan Assos Eden Group 
Hotels’in, tüm yatırımlarını Assos’a yap-
ması ise tamamen bir gönül işi.  Selimoğlu 
ailesi, 1980 yılında çıktıkları bir tatilde 
keşfettikleri Assos’a aşık oldular. Selimoğ-
lu ailesi ilerleyen yıllar ile birlikte Assos’ta 
4 tesis hayata geçirdi.

Dinlenmeyi sevenlere
Günümüzde gerekli görülen konforuyla 
37 odası olan tesis dinlenmeyi sevenlerin, 
sessizliği arayanların, doğa ile yollarını 
kesiştirmeyi tarz edinmiş bir yapı. Binanın 
tarihi dokusu itibariyle odaları günümüz 
otellerinin oda büyüklüklerinde olmasa da 
kalan misafiri zaman tüneline alırmışça-
sına büyülü bir atmosfere sahip. Türk çini 
sanatının sergilendiği küçük banyoları ise 
şirinliğiyle misafirlerin beğenisini topluyor.  

Assos Nazlıhan’ın yeri farklı
Anlatacağımız Assos Nazlıhan Hotel, 
1856 yılında yapılmış eski bir meşe 
palamutu deposudur ve 90’lı yıllarda otel 
olarak restore edilmiş.1999 yılında Assos 
Eden Group Hotels aktif ve pasifiyle 
birlikte mülkü bünyesine aldı. Assos 
Eden Group Hotels için her tesisin önemi 
birbirinden farklıdır ancak Assos Nazlıhan 
Hotel o yola çıkılırken ilk aşık olunan 
zamanlarda limanda yemek yenilen salaş 
balık lokantasıdır. Dolayısıyla ailenin 
Assos hayatının başlamasındaki yeri göz 
ardı edilemeyecek kadar kıymetli. 

Assos Nazlıhan SPA Hotel
2011’de Assos Nazlıhan Hotel’in hemen 
yanında eskiden restaurant ve bar olarak 
hizmet veren taş yapı Assos Nazlıhan 
SPA Hotel ismi ile birbirinden farklı 9 ayrı 
lüks odasıyla hizmet veriyor. 

Tesis, Türk Hamamı, sauna, buhar banyo-
su, masaj odaları, saklı bahçe dinlenme 
alanıyla Assos’ta ve antik limanda bir ilke 
imza atıyor.

Charter seferler umut oldu
Eskiden baharlar ve kış aylarında daha 
fazla yoğunluğa sahip olan Assos;  
İstanbul’a yakın birçok yeni tatil bölge-
sinin türemesiyle bahar ve kış aylarında 
uğrayan misafir sayılarında azalma 
yaşamakta. Bunun yanı sıra Edremit 
Körfezi’ndeki turizme yönelik hareketlen-
me Çanakkale ve Edremit Havaalanları’nın 
uluslararası firmaların charter seferlerine 
açılma umudunun belirmesine neden 
olmuş.
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Kral Midas’ın son yemeği
24-28 Haziran 2014 tarihleri arasında 
Ankara’da Sheraton Oteli, Ticaret Odası 
ve Atılım Üniversitesi ev sahipliğinde 
Atılım üniversitesi Kampus’unda 23. Dün-
ya İş Kongresi (IMDA) yapıldı. Kongreye 
30 ülkeden bilim adamları ve yöneticiler 
katıldılar. Kongre’nin etkinlikleri arasında 
Gala Gecesi’nde Polatlı Gordion’da Kral 
Midas gecesi düzenlendi. Ankara’ya 1 
saat 15 dakika mesafede olan Yassıhöyük 
Kral Midas’ın tümlüsü ile birlikte henüz 
açılmamış yüzün üzerinde Frig Kralları-
nın mezarları olan Frigya’nın başkenti 
konumundadır. Yassı höyük Ankara’dan 
başlayan, Eskişehir, Kütahya ve Afyon’u 
da içine alan Frig Vadisi’nin de başlangıç 
noktası olmaktadır. Önümüzdeki yıllarda 

Frig Yolu Projesi’nin önemli bir kültür ve 
turizm ürünü olarak daha etkin bir şekilde 
devreye girmesi beklenilmektedir.

Kral Midas Frigler’in en tanınmış kralı 
olarak bilinmektedir. Frigler’in Avrupa’dan 
Türkiye’ye tersine göç ederek gelmeleri 
özellikle Avrupalıların kökenlerini arama 
çalışmaları açısından çok merak edilen bir 
konu olmaktadır. Frig alfabesinin de he-
nüz çözülememiş olması bu merakı daha 
da arttırmaktadır. Kral Midas, gerek Gordi-
on’daki Büyük İskender’in kılıcı ile çözdüğü 
kördüğüm efsanesi, dokunduğu her şeyi 
altına çevirmesi ve eşekkulakları ile çok 
tanınmış bir Frig Kralıdır. Yassıhöyük’te 
Kral Midas’ın Tümülüssünün karşısında 

yer alan Gordion Müzesi’nde Friglerle ilgili 
çeşitli bulguları sergilenmektedir. 

Kazılar Amerikan Arkeoloji Enstitüsü Baş-
kanı Profesör Brian Rose başkanlığındaki 
University of Pennsylvania’dan bir ekip 
tarafından yapılmaktadır. 1957 yılından 
buyana arkeologlar Gordion Tümülüs 
kalıntıları üzerinde çalışmalar yapmakta-
dırlar. Milattan önce 718 yılına ait olan 58 
metre yüksekliğindeki Tümülüssün içinde 
sürahiler ve tabaklar bulundu. Mezarda 
bulunan ihtişamlı eşyalardan, tabutun 
işçilik kalitesinden ve Asur yazıtlarından 
bu yerin Kral Midas’ın son dinlenme yeri 
olduğunu anlamaktayız.

Midas’ın cenaze töreni ve yemeğinden 
kalan kirli kap ve tabakların arkeologlar ve 
bilim adamları tarafından incelenmesi so-

Köşe

nucunda yenilen yemekler hakkında bilgi 
sahibi olabildik. Yenilen bu son yemekte 
ballı arpa suyu, şıra, mercimek, kuzu etin-
den yapılmış bir yahni yenildiğini, yemeğin 
rezene veya anason ile tatlandırıldığını, 
yemekte biberiye veya çemen kullanıldığı-
nı anlamaktayız.

27 Haziran tarihli IMDA Kongresi’nin Gala 
Gecesi’nde tarihi bulgulardan esinlenerek 
Sheraton Ankara Oteli’nin Aşçılarının 
oluşturduğu özel Midas Menüsü misafir-
lerin beğenisine sunuldu. Türkiye Aşçılar 
Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz Midas’ın 
son yemeğinde kullanılan malzemelerle 
hazırladığı menüyü anlattı. Frig desen-
leri ile süslenmiş menünün herkesin 
önüne daha önce konulan 32cm’lik servis 
tabağına İngilizce Türkçe olarak yazdı-
rılmış olması ve yemek sonunda kadife 
kutuların içinde gelen misafirlere tabağın 
gecenin bir hatırası olarak hediye edilmesi 
geceye ayrı bir renk kattı. Özel menüdeki 
yiyecek ve içeceklerin topraktan özel 

olarak sırf o gece için yaptırılmış Tümülüs 
şeklindeki orijinal kap, sürahi ve bardak-
larla sunulması da Kral Midas’ın 2754 yıl 
sonra tekrar yenilen son yemeğinin bir 
başka özelliği oldu.

Gecenin yenilen özel menü dışındaki iki 
önemli olayından bir tanesi de yemek 
öncesi sunulan Frig Defilesi olmuştur. 
Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafın-
dan hazırlanan, BG Ajans’ın mankenleri 
tarafından sunulan bu muhteşem defile 
daha önce yurt içi ve dışında sunulmuş 
ve büyük beğeni kazanmıştır.  Kral Midas 
Gecesi’nin muhteşem kapanışı ise Devlet 
Opera ve Balesi’nin seslendirdiği Midas’ın 
Kulakları Operası’ndan parçaların da yer 
aldığı görkemli bir konser ile tamamlandı.

Kral Midas Gecesi, çok özel menüsü, kulla-
nılan özel servis takımı, Midas özel defilesi 

ve konseri ile muhteşem bir turizm ürünü 
olarak hazırlanmış örnek bir gece oldu. 
Kral Midas Gecesinin bir turizm ürünü 
olarak daha da geliştirilerek turizmciler 
tarafından devamlı olarak kullanılma-
sı yerinde olacaktır. Anadolu’nun çok 
zengin kültür ve tarih hazinesi turizmciler 
tarafından, arkeolog ve bilim adamlarının 
yaptıkları çalışmalardan yararlanılarak 
turizm ürünlerine dönüştürülmelidir.

Kral Midas Gecesi yeni bir turizm ürünü 
olarak hazırlanırken bu gecenin sponsoru 
olan Deniz Bank’a, Kongre boyunca des-
teklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na, Ankara Ticaret Odası’na, 
Atılım Üniversitesi’ne ve yeni kurulmuş 
olan Ankara Kongre Bürosu’na bu önemli 
hizmetlerinden dolayı turizmciler olarak 
minnetlerimizi ifade etmek gerekir.

Hazırlayan: Prof. Dr. İbrahim Birkan
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Tolga Yalçınkaya: “Digital Seçkinleri 
yakalamak isteyen tesislerin en 
büyük yardımcısı HotelRunner”
Her an internete bağlanmalarını sağlayan 
en az iki cihaza sahip olan Dijital Seçkinler, 
ortalama misafirlere göre yaklaşık yüzde 
30 daha fazla harcama yapıyor, etkileyici 
bir kullanıcı deneyimi sunamayan site ve 
tesisleri eliyor, web sitesi olmayan turistik 
işletmeleri ise yok sayıyor. HotelRunner, 
sunduğu benzersiz altyapı sayesinde diji-
tal çağın bu seçkin misafirlerini kazanma-
larında işletmelere sayısız imkan sağlıyor. 
Tüm cihazlarla uyumlu bir web sitesin-
den en pratik şekilde doğrudan online 
rezervasyon ve ödeme almayı sağlaması 
ve sosyal medya entegrasyonuna kadar 
ihtiyaç duyulan her konuda işletmeci-
nin yanında yer alıyor. Dijital seçkinleri 
yakalamak ve satışlarını artırmak isteyen 
turistik işletmelere de HotelRunner’da 
hesaplarını hemen oluşturup artan rezer-
vasyon ve satışlarının keyfini çıkarmak 
kalıyor.

Tesislerin gelişen teknolojiye ayak uy-
durmasını sağlayan HotelRunner, turizm 
sektörünün online dünyaya taşınması için 
önemli hizmetler sunuyor.

HotelRunner ve Bulut Bilişim
2011 yılında Arden Agopyan, Ali Beklen 
ve Tolga Yalçınkaya tarafından kurulan ve 
turizm sektörüne yönelik dijital çözümler-
le, konaklama tesisi ve acente pazarlama-
sını kolaylaştıran HotelRunner’ın yaratıcısı 
CloudArena, online rezervasyon deneyi-
mini farklı bir boyuta taşıyan bir teknoloji 
şirketi olarak turizm sektörüne yeni bir 
bakış açısı getiriyor. CloudArena’nın 2012 
yılı sonunda hayata geçirdiği; bulut bilişim 
tabanlı dijital, konaklama tesis ve acente 
pazarlama platformu olan HotelRunner, 
tesislerin ve turizm acentelerinin doğru 
ve etkin bir online varlığa sahip olmalarını 
sağlıyor. 

Şu anda 68 ülke ve 350 şehirde bulunan 
4.500’den fazla tesisin online satışlarını 
artırmayı ve pazarlama faaliyetlerini 
geliştirmeyi sağlayan HotelRunner turizm 
sektörünün en önemli oyuncularından biri 
haline geliyor.

Turizm sektörünün dijital pazaryeri: 
HotelRunner
KOSGEB Ar-Ge inovasyon desteğiyle 
yola çıkan HotelRunner projesine destek 
veren kuruluşlara daha sonra TUBİTAK da 
katıldı. Aslanoba Capital ve 212 Capital 
Partners tarafından da toplam 2 milyon 
dolar yatırım desteği alan HotelRunner, 
turizm sektöründeki konaklama tesis-
lerinin ve seyahat acentelerinin online 
platforma taşınmasına öncülük ediyor.
Bulut tabanlı otel, konaklama tesisi, gün-
lük kiralık daire ve acente satış, yönetim 

ve online pazarlama platformu olan Ho-
telRunner; turizm acentelerini, otelleri ve 
turizm servis sağlayıcılarını aynı platform-
da buluşturması nedeniyle turizm sektörü 
için bir pazaryeri niteliği de taşıyor.

Neden HotelRunner?
Dünya çapında 2,5 milyar civarında 
internet kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam 
düşünüldüğünde hedef kitlesine ulaşmak 
isteyen oteller için artık online dünyada 
var olmanın bir zorunluluk olduğu da net 
bir şekilde ortaya çıkıyor. HotelRunner 
platformu da, tüm dünyadaki konaklama 
tesisleri ve seyahat acentelerini online’a 
taşıyarak, teknolojinin yardımıyla, yenilikçi 
satış kanalları yaratarak bu işletmelerin 
uluslararası pazarda bilinirliklerini artırarak 
daha fazla müşteriye ulaşmalarını ve 
karlılıklarını artırmayı hedefliyor. 

HotelRunner platformunda konaklama 
tesisleri ve seyahat acenteleri, kendilerine 
özel online içeriklerini kolayca oluşturup, 
yönetebiliyor. HotelRunner platformu 
otellerin tek bir sistem üzerinden müşteri 
ve odalarını yönetmelerini, yüzlerce on-
line kanaldan rezervasyon kabul edebil-
melerini, acentelerin de binlerce otele 
ulaşabilmesini sağlıyor. 

Teknolojinin gelişimi tüm sektörlerde olduğu gibi turizm ve konaklama sektöründe de iş yapış 
şekillerini değiştiriyor. Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan ve her geçen gün daha fazla 
önem kazanan turizm, artan turist sayısı ve doluluk oranlarıyla giderek daha kârlı bir sektör haline 
geliyor. 

Haber

Otel pazarlamasında teknolojiyi 
yakalamak isteyenlere 
HotelRunner desteği

Ali Beklen: “Bulut Bilişim işletmeleri 
ilk yatırım maliyetinden kurtarıyor”
HotelRunner, özellikle KOBİ ölçeğindeki 
konaklama tesislerinin teknolojiyle olan 
ilişkilerini basitleştirip self servis haline 
getiriyor. Ayrıca bunu son derece düşük 
maliyetlerle yapıyor. Internet üzerinden 
çalışan ve her zaman, her yerden erişilebi-
lir olan HotelRunner, kullanıcıya “Kullan-
dığın kadar öde” modeliyle sunuluyor. 
Sıfır ilk yatırım maliyetli ve bulut tabanlı 
ürünümüz sayesinde konaklama tesisleri 
binlerce dolar ödeyerek elde edecekleri 
sistemlere tamamen ücretsiz sahip 
olabiliyor.

Arden Agopyan:  “HotelRunner ülke 
turizmine 126 milyon Euro kazan-
dırdı”
HotelRunner olarak ülke turizmine katkı-
da bulunmak en önemli hedeflerimizden 
biri. HotelRunner platformu üzerinden ge-
çen yıl içinde 520 bin rezervasyon ile tam 
1.9 milyon adet oda/gece satışı yapıldı. 
Ayrıca, HotelRunner üzerinden son 12 
ayda tatil planını gerçekleştiren kişi sayısı 
da yaklaşık 1,5 milyonu aştı. Bu rakamın 
yüzde 65’ini yabancı turistler oluşturuyor. 
Bu da 1 milyon turistin HotelRunner ara-
cılığıyla ülkemizde konakladığı anlamına 
geliyor. Verilere göre, HotelRunner aracı-
lığıyla Türkiye turizm sektörüne sağlanan 
girdi miktarının 126 milyon Euro’ya 
yaklaştığını söyleyebiliriz. 2014 yılı so-
nunda sağlanacak girdinin ise 390 milyon 
Euro’ya ulaşması bekleniyor. HotelRunner 
olarak şu anda 4.500’den fazla tesise 
dijital pazarlama ve online satış desteği 
veriyoruz. Hedefimiz 2014 sonuna kadar 
uluslararası 10.000 konaklama tesisini 
daha platforma dahil edebilmek. Sistem-
de aynı zamanda 100’den fazla küresel 
online seyahat acentesi entegre durumda 
2014 sonunda kadar bu rakamı 150’ye 
çıkartacağız.

HotelRunner’ın sağladığı hizmet ve 
avantajlar
Sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya 
aynı anda bulut ortamından sunulan 
HotelRunner platformunun tesislere 
sunduğu avantajlardan bazıları: 

- Profesyonel web sitesi ve online rezer-
vasyon modülü
- Rezervasyon ve online ödeme alınabilen 
Facebook sayfası
- Rezervasyon ve online ödeme alınabilen 
Mobil web sitesi 
- Alan adı ve barındırma (hosting) hizmeti
- Sosyal medya bilinirliğini artırmak için 
kullanılacak sosyal promosyonlar
- Yüzlerce küresel online satış kanallarına 
direkt entegrasyon

- Yüzlerce satış kanalından online rezer-
vasyon ve ödeme kabul edebilme imkanı
- Herhangi bir POS sistemine ihtiyaç duy-
madan, çeşitli online ödeme seçenekleri 
sunma olanağı
- Oda ve müşteri yönetimi 
- İleri seviye ziyaretçi ve satış raporları
- Tüm bu hizmetleri tek bir panelden 
yönetebilme imkanı

Tüm bu avantajlara ve daha fazlasına 
sahip olmak için ilk adım konaklama te-
sisleri ve acentelerin HotelRunner’ın web 
sitesini kullanarak ücretsiz bir hesap açıp 
kendilerini tanımlamaları. Bu işlem sonra-
sında tesis ve acenteler HotelRunner’dan 
anında yararlanmaya başlıyor. Üstelik 
kullanıcıların HotelRunner üzerinden oda, 
fiyat, müşteri, rezervasyon ve promos-
yonlarını yönetmeleri için sadece bir 
internet tarayıcı yeterli oluyor.
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Tourismlink 
Avrupa turizmi için toplandı
Brüksel’de gerçekleştirilen Tourismlink konferansında, endüstri liderleri Avrupa’nın gelişen turizm 
sektörünün karşılaştığı sorunları ve Tourismlink platformunun bu sorunlara nasıl yanıt olabileceğini 
tartışmak için bir araya geldi.

Küçük turizm işletmelerinin ( hoteller, 

lokantalar, cafeler, seyahat acentaları ve 

tur operatörleri) birbirleriyle nasıl iletişim 

kurup bilgi paylaşımında bulunabileceği 

ile ilgilenen ve Avrupa çapında faaliyet 

gösteren bir platform olan Tourismlink, 

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir konfe-

rans gerçekleştirdi. 

Problemler tartışıldı

Konferansa katılanlar, Toruismlink’in öncü 

projesini ve Avrupa turizminin karşı karşı-

ya olduğu problemleri gözden geçirmek 

ve Tourismlink’in bu konulara nasıl bir 

çözüm sağlayabileceğini tartıştı.

Önemli temsilciler

Konferansta Amadeus, Microsoft, 

Toolisse, TripAdvisor ve Deutsche Bahn 

temsilcilerinin sunum yaptığı ve Tourism-

link partnerleri HOTREC ve ECTAA’nın 

da hazır bulunduğu toplantıda Avrupa 

seyahat Komisyonu Ceosu Eduardo San-

tander ve Ekonomi, Endüstri, İstihdam ve 

Turizm Valensiya Başkanı Máximo Buch 

Torralva da panel tartışmalarında yer 

aldılar. Turizm profesyonelleri endüstrinin 

tehlikeli şekilde dağılmış olduğunu ve 

bunun (seyahat sektöründeki tekelleşme 

ile birlikte) üzerinde durulması gerektiğini 

belirttiler.

Hazırlayan: Eda Keskiner

Avrupa Otelcilik Becerileri Belgesi 
otelciliğin güçlenmesini sağlayacak
Avrupa Komisyonu, otelcilik ve turizm sektöründe iş arayanlar ve işverenler arasında iletişimi 
sağlayan bir araç olan Avrupa Otelcilik Becerileri Belgesi’ni yürürlüğe koydu. Avrupa Otelcilik 
Becerileri Belgesi otelcilik sektörünün güçlenmesine olanak sağlayacak.

Avrupa Komisyonu, otelcilik ve turizm 
sektöründe iş arayanlar ve işverenler 
arasında iletişimi sağlayan bir araç olan 
Avrupa Otelcilik Becerileri Belgesi’ni 
yürürlüğe koydu. Tüm Avrupa Birliği resmi 
dillerinde mevcut olan bu belge çalışanlar 
ve işverenlerin dil engellerini aşmasını ve 
sektörün güçlenmesine olanak sağlamak 
için işçilerin becerilerinin kıyaslanmasını 
sağlıyor. Belge, ileriki zamanlarda turizm 
sektörüyle kalmayıp diğer sektörlere de 
genişletilecek.

Önemli bir örnek 
Avrupa Birliği istihdam ve sosyal işler 
komiseri László Andor; Avrupa otelcilik 
becerileri belgesinin, çok büyük bir büyü-
me potansiyeline sahip olan sektördeki 
Avrupalı işçilerin, özellikle de gençlerin 
hareketliliğini desteklemesi açısından 

önemli bir araç olduğunu, ayrıca çalışanlar 

ve işverenler arasındaki sosyal diyaloğun 

gelişmesi açısından önemli bir örnek teşkil 

ettiğini ve bu işbirliğinin diğer sektörlere 

doğru genişlediğini görmek için sabırsız-

landıklarını söyledi.

Arz ve talebin iyi 

eşleşmesini sağlayacak

Bu beceri belgesinde, işçiler eğitimleri 

ve iş deneyimlerinden edindikleri tüm 

becerilerini kolay ulaşılabilir bir format-

ta kaydedebiliyorlar. Belge, klasik cv 

formatını tamamlıyor ve işverenlere dil 

engeline de takılmadan ihtiyaçları olan 

çalışanı bulmalarını sağlıyor. Belge aynı 

zamanda otelcilik piyasasındaki arz ve 

taleplerin çok daha iyi eşleşmelerine 

olanak sağlıyor.

İstihdamı geliştirecek
Avrupa otelcilik becerileri belgesi, Av-
rupa ekonomisinin hareketliliği çok olan 
sektörlerinde uygulanması amaçlanan 
belgeler serisinin ilki ve Komisyon, Avrupa 
iş piyasasında istihdamı geliştirmek için 
ortaklarıyla da işbirliği içerisinde olarak, 
diğer sektörlerde de uygulanması için 
de çalışmalara devam edecek. Avrupa’da 
Nisan 2014 verilerine göre 25 yaşının 
altındaki 5 milyon genç nüfus işsizdi, 
genç nüfustaki işsizlik oranı  %22.5 olarak 
belirlenmişti. Bu durum, otelcilik ve turizm 
sektörleri gibi gençlere daha çok fırsat 
sunan sektörlerin desteklenmesini daha 
da önemli hale getirmişti.

İş imkanları büyüyor
2013’ün sonlarında yayımlanan Av-
rupa genelindeki araştırma, otelcilik 
sektörünün genç nüfusun işsizlik oranı 
ile mücadelede kritik rol oynadığını ve 
diğer sektörlerin büyümesi ve sağlığı 
açısından gerekli olduğunu göstermiş-
tir.  Bu bulgular, işe alımların konaklama 
sektöründe 2000-2010 yılları arasında 
%2.9 büyüdüğünü ve 2.5 milyon kişiye iş 
imkanı yaratıldığını gösteren iş piyasası 
istatistiklerince desteklenmiştir. Avrupa 
komisyonu HOTREC, EFFAT ve EURES,  
piyasaya sürdüğü beceri belgesinin tanıtı-
mını yapmak için, 23-27 Haziran 2014’te 
Avrupa Konaklama Sektörü Beceri Belgesi 
konulu bir hafta da düzenledi. 

Hazırlayan: Eda Keskiner
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Karadeniz Bölgesi’nin batısında, Küre 

Dağları üzerinde yerleşik Milli Park, tama-

men bir plato karakteri taşır. Küre Dağları 

Milli Parkı’nın kapladığı alanın yüzölçümü 

37.753 hektara, çevresindeki tampon 

bölge ise 134.366 hektara denk düşer. 

Yakın çevresinde süregelen yaşam, Milli 

Park sınırları içerisine yayılmamış ve milli 

park içerisinde hiçbir yerleşim kurulma-

mıştır. Yani, doğu-batı doğrultusunda uza-

nan Milli Park, yakın çevresi için fiziksel ve 

sosyal anlamda bir eşik niteliğindedir.

Zengin habitat

Batı’da Bartın Çayı’ndan başlayan 

Küre Dağları, yaklaşık 300 kilometrelik 

uzunluğuyla Doğu’da Kızılırmak’a ulaşır. 

“İsfendiyar Dağları” adıyla da anılan 

sıradağlar Kuzey’de Karadeniz’e, Güneyde 

Gökırmak’a uzanır. Hareketli topografik 

yapısıyla, bu sıradağlar önemli bir peyzaj 

çeşitliliğinin de ev sahibidir. Orman, 

akarsu, çayır ve mera, maki, kayalık alanlar 

ve mağaralar, kıyı ve geleneksel tarım 

alanları gibi ana ekosistem tiplerini bir 

arada barındıran zengin habitatlarını, 

Anadolu’nun kuzeyini bir baştan ötekine 

saran kıyısal dağ sisteminin parçası olma-

sına borçludur.

Karadeniz Bölgesi’nin batısında yer alan Küre Dağları, endemik bitki örtüsü, bozulmamış yapısı ve 
iklimi ile dikkat çekiyor. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde “ağaç deryası” olarak betimlediği Küre 
Dağları,  Avrupa’da korunması gereken 100 Orman Sıcak Noktası içinde yer alıyor.

Haber

Ağaç Deryası: Küre Dağları 

Nesli tükenme noktasında

“Kuzey Anadolu ve Kafkasya Ilıman 

Kuşak Ormanları” Dünya Doğayı Koruma 

Vakfı’nın (WWF) doğa koruma açısından 

küresel düzeyde öncelikli 200 ekolojik 

bölgeden biridir. Küre Dağları Milli Park 

alanı da, 157 endemik bitki türü ve 

bunlar içinde nesli tehlike altında olan 

59 bitki taksonu barındırdığından bu çok 

değerli bölgenin bir parçasıdır.

100 Orman Sıcak Noktası

Günümüzde tehlike altındaki “Karadeniz 

Nemli Karstik Orman” ekosistemlerinin, 

en iyi yabanıl örneklerine sahip Küre 

Dağları Milli Parkı, Avrupa’da korunması 

gereken 100 Orman Sıcak Noktası içinde 

yer alır. Sıcak Nokta, doğa korumacıların 

dünyada endemizm düzeyi yüksek ve 

aynı zamanda hızla habitat kaybına 

uğrayan alanları tarif etmek üzere kul-

landıkları terimdir. Genetik, tür, habitat ve 

ekolojik süreçler çeşitliliği, nadir ve nesli 

tehlike altındaki türlerin varlığı, ekosis-

temlerin dış etkenlere hassaslığı, yaşlılığı 

ve olgunluğu; bir alanın doğa koruma 

açısından önemini ortaya koyan çeşitli 

etkenler arasında sayılır.

Dikkat çekici konum

Küre, orta yükseklikte bir dağ sırası olarak 

sınıflandırılır. Zira en yüksek zirvesi, 

2019 metre yüksekliğiyle Devrekâni ve 

Abana arasında yerleşik Yaralıgöz Dağı’dır. 

Sistem içerisindeki, tek alt-alpin bölge de 

işte bu zirvededir. 1746 metrelik Ballıdağ, 

1282 metrelik Karakuz, 1804 metrelik 

Göynük ve 1657 metrelik Dikmen Dağları, 

Küre boyunca diğer önemli yükseklikler-

dir. Küre Dağları’nın fazla girintili çıkıntılı 

olmayan Karadeniz tarafı kıyıya paralel 

uzanır.

 Denize ulaştıkları vadilerde akarsular, 

küçük koylar; aniden yükselen kıyılar ise 

falezler meydana getirir. Kıyı şeridinin 

tipik görüntüsünü bu koy ve falezler 

şekillendirir. Dağların kuzey eteğini izle-

yen kıyı yoluna Amasra, Kurucaşile, Cide, 

İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Türkeli ve 

Ayancık sıralanmışken; güneyinde Ulus, 

Pınarbaşı, Azdavay, Kastamonu, Taşköprü 

ve Boyabat yer alır.

Ağaç deryası

İlk coğrafyacılardan biri olan Strabon, 

2000 yıl önce yazdığı Geographika adlı 

kitabında “en iyi cins şimşir ağacı en 

çok Amastris [Amasra] topraklarında 

yetişir” deyip Küre Dağları Milli Parkı ve 

çevresinin iklimine ve ormanlarına daha o 

zamanlardan dikkat çekiyor. Evliya Çelebi 

ise Seyahatnamesi’nde Amasra yöresi 

ormanlarını yani Küre Dağları Mili Parkı 

bölgesini “ağaç deryası” olarak betimliyor.

Koruma altında

Taşıdığı tüm bu özellikler dolayısıyla 

alan 2000 yılında “Milli Park” statüsü 

ile koruma altına alındı. Buna ek olarak, 

korunması amaçlanan biyolojik çeşitliliği 

güvence altına almak için “tampon bölge” 

kavramı da Türkiye’de ilk kez Küre Dağları 

Milli Parkı ile gündeme geldi.
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Assos Barbarossa Hotel
Misafirleri için incelikle tasarlandı
Assos Kadırga mevkiinde yer alan Assos Barbarossa Hotel, misafirleri için incelikle tasarlanmış, 
denizcilik tarihi ile iç içe temalı bir butik otel olarak karşımıza çıkıyor. Kendisine ait bir plajı ve iske-
lesi bulunan Barbarossa Hotel, tasarımı ve mimarisiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Otel

Çanakkale-Behramkale’nin Kadırga mevki-

inde yer alan Assos Barbarossa Hotel, mi-

safirleri için incelikle tasarlanmış. Ailelerin 

dinlenerek hoş vakitler geçirebileceği bir 

konaklama tesisi olan Barbarossa Hotel, 

çocukların denizcilik tarihi ile iç içe bir 

şekilde hem eğlenip hem de eğitici bilgiler 

ile beslenebileceği temalı butik otel olarak 

hizmet veriyor.

Açık hava müzesi

Kadırga mevkiindeki tesis butik otel an-

layışına yeni bir boyut katarak, denizcilik 

tarihi ile ilgili bir açık hava müzesine sahip. 

Orijinallerine sadık kalarak tasarlanmış 

kadırgalar, toplar, çıpalar, amforalar ve 

onlarca obje, otelin açık alanlarında, açık-

lamaları ile birlikte sergileniyor. 

64 odası ile hizmet veriyor

8 deluxe, 14 family room, 1 engelli odası 

ve 1 balayı odası olmak üzere toplam 64 

odadan oluşan otelde 2 restaurant, 2 

bar, çocuk ve yetişkin havuzları, kendine 

ait plajı ve iskelesi, çocuklar için geniş 

oyun alanları ve parkları ile büyük beğeni 

topluyor.

Huzur ve doğa iç içe
Assos Barbarossa Hotel’de aileler çocuk-
ları ile butik hizmet alabiliyor. Çocuklar için 
özel tasarlanmış oyun alanları, aktiviteler 
ile de, Türkiye’de eşine az rastlanır bir 
yapıya sahip olan otel tasarımı ve mima-
risiyle, huzurun yanında doğallığıyla da 
misafirlerine hizmet veriyor.

Kendisine aşık ediyor
Otel, temiz ve berrak denizi ile Mavi 
Bayrak’lı Kadırga Koyu’nun en güzel 
yerinde konumlanmış. Misafirler, denizin 
içindeyken, Assos’un kendine has bitki 
örtüsüyle bezenmiş dağ manzarasına 
karşı yüzmekten çok büyük keyif alacak. 
Akşamüstü başlayan hafif imbat esintisi 
ve nem oranı düşük havası ise misafirleri 
kendisine aşık edecek.
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Türkiye’nin en derin gölü olan ve 
Doğu’nun gizli denizi olarak bilinen 
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulanan Hazar 
Gölü’nün uzunluğu 22 kilometre, genişliği 
ise yaklaşık 6 kilometre. Yaz mevsimi-
nin gelmesiyle birlikte Hazar Gölü’nün 
çevresinde bulunan tatil köyleri ve apart 
otellerde gecede 700 kişi konaklama 
imkanına sahip olurken, kamp alanlarına 
kurulan çadır kentlerde ise 300’den fazla 
kişi kalabiliyor. Doğu’nun saklı denizi 
olarak bilinen Hazar Gölü’nün sahilinde 
işletmeciler, şezlongları koyup, şemsiyele-
ri açmasının ardından tatilcileri beklemeye 
başladı. 

2 ada ve 1 yeraltı şehri var
Antalya, Mersin, İzmir, Kuşadası ve Bod-
rum gibi tatil yerlerinde olan imkanların 
yüzde 70’ine sahip olan Hazar Gölü’nde, 
su sporları, tekne gezisi dahil bir çok 
etkinlik yapılabiliyor. Doğal SİT alanı ola-
rak kabul edilen gölde bulunan Tavşanlı 
ve Martı adasının yanı sıra tatilciler, su 
altında kalan yer altı şehrinden manastır 
kalıntılarını görme imkanı buluyor.

Hazar Gölü’nün çevresinde bulunan tatil 
mekanlarından Galaksi Tatil Köyü’nün 
Müdürü Hacı Bahçeci, tatilciler için bilgiler 
verdi. İşletme Müdürü Bahçeci, “Burası 

Elazığ-Diyarbakır karayolu üzerinde 
bulunan Hazar Gölü. Bizim burada 22 
apart evimiz var 108 yataklı, 110 yataklı 
da çadır kentimiz bu yıl kuruldu. Tesisi-
miz içerisinde restoran, kafeterya, çay 
bahçesi, plaj, market, çarpışan otolar, spor 
tesisleri, futbol, basketbol sahası var. 
Burada 3 farklı plajımız var. 

Bir tanesi halk plajı, diğeri aile ve otel 
müşterisi plajı mevcut. Su üzerinde hız 
motoru, kanolar ve jetimiz var. Toplamda 
bu bölgenin yatak kapasitesi binin civa-
rındadır” dedi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bin yatak kapasitesi bulunan Hazar Gölü’nde tatil sezonu için tüm 
hazırlıklar yapıldı. Ramazan ayı nedeniyle sakin geçen bölgede, gruplar halinde gelenler 70 kuruşa, 
yalnız gelenler ise 2,5 liradan başlayan fiyatlarla günü birlik tatil yapabiliyor.

Haber

Doğu’nun Akdeniz’i: 
Hazar

“Tek kişi 2,5 liraya tatil yapabilir”
Günü birlik tatil yapmak isteyenlerle 
ilgili bilgi veren işletme müdürü Bahçeci, 
“Bireysel gelmek isteyenler 2,5 liraya 
tatil yapacak. 20 kişilik bir minibüsle grup 
veya kalabalık aile geldiğini düşünürsek, 
minibüsten 15 lira alıyoruz o da kişi başı 
70 kuruşa geliyor. Yani 70 kuruşa tatil 
yapacak ve tesisin bütün imkanlarından 
faydalanacak. Tabi ki bunların içerisin-
de yeme-içme dahil değil, çünkü onlar 
ekstra ücretlere tabidir. Bir insanın her 
şey dahil buraya giriş çıkış yeme içmesini 
de düşünürsek 20 lirayı geçmeyeceğini 
söyleyebiliriz” şeklinde ifade etti.

İran ve Irak’tan tatile gelenler var
Yurt içinden Doğu ve Güneydoğu’dan 
talebin yoğun olduğunu anlatan Bahçeci, 
“Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa’dan 
çok yoğun talep alıyoruz. Yurt dışından 
daha önce Suriye’den gelen vardı, ancak 
iç savaş olunca gelemez oldular. Ancak 
İran ve Irak’tan yoğun talep var. Bunların 
yanı sıra firmalar aracılığı ile Avrupa ülke-
lerinden de gelenler oluyor” diye konuştu.
Su üzerinde Martı ve Tavşanlı adaları ile 
su altında kalan yer altı şehrinin olduğu-
nu kaydeden Bahçeci, teknelerle turlar 
düzenledikleri Hazar’ın aslında doğunun 
saklı bir cenneti veya denizi diyebilecekle-
rini sözlerine ekledi.
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Türkiye kıyılarıyla feribot bağlantısı 
olan Rodos, Kos, Midilli, Sakız ve Sisam 
adalarında bu yaz üçüncü sezonuna giren, 
kapıdan kolaylaştırılmış vize verilmesi 
kapsamına dahil olmak için başka Yunan 
adaları da çaba gösteriyor. Bunlardan 
Kalimnos ve Patmos yaptıkları başvuru 
için Atina’daki bakanlık yetkililerinden ve 
Schengen makamlarından olumlu yanıt 
beklerken, Leros Adası gümrük kapısı iş-
lemlerini tamamlayamadığı için umudunu 
gelecek yıla erteledi. 

Adalarına daha fazla Türk turistin 
gelebilmesi için uzun zamandır uğraş 
veren Kalimnos Belediye Başkanı Dimitris 
Diakomihalis ile Kalimnos Ticaret Odası 
Başkanı Aggelos Kalathianakis’in geçti-

ğimiz günlerde Türk gazetecilere yaptığı 
açıklamaların ardından, bu kez de Patmos 
Belediye Başkanı Grigoris Stoikos, Patmos 
Otelciler Birliği Başkanı Anna Romeos 
ve Patmos Ticaret Odası Başkanı Yorgo 
Kamitsis daha fazla Türk turisti adaların-
da görmekten memnuniyet duyacaklarını 
söyledi.

“Patmos kutsal bir ada”
Son iki yıl içinde adaya gelen Türklerin 
sayısının çok yukarılara çıktığını belirten 
Patmos Belediye Başkanı Grigoris Stoikos, 
ada ekonomisinin tamamen turizme en-
deksli olduğunu ve daha çok sayıda Türk 
turisti adalarında ağırlamak istediklerini 

dile getirdi. 

Stoikos, “Türkler kendi tekneleriyle veya 

turlar düzenleyen acentelerin teknele-

riyle geliyorlar. Ayrıca önce Kos adasına 

gelen ve Kos’tan Yunan iç hat gemileriyle 

adamıza gelen Türklerin sayısı da epeyce 

arttı” diye konuştu.

“Türkler çok iyi insanlar”

Komşu ülke Türkiye ile devamlı iyi ilişkiler 

içinde olduklarını ve sürekli görüşmeler 

yaptıklarını, adalarında da kapıdan vize 

verilmesi için uğraştıklarını ifade eden 

Patmos Belediye Başkanı Grigoris Stoikos, 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’den 

Türkler gelsin, biz Patmos’tan karşıya ge-

çelim. İkili ilişkilerimiz geliştirelim, sürekli 

gelip gitmelerimiz olsun istiyoruz. 

Yunan adaları 
Türk turist için seferber oldu
Yunan adalarına son iki yılda Türkiye’den hatırı sayılır oranda turist gelince, Türk turist sayısını ar-
tırmanın yollarını arayan yetkililer, Bodrum ve Didim’den direkt seferlerin yapılabilmesi için sınırda 
vize uygulamasını başlatmak adına her türlü girişimde bulunuyorlar. 

Haber

Bunu gerçekleştirmek için kapıda vize 

konusunda bizim makamlarla sürekli gö-

rüşmeler yapıyoruz. Son yıllarda Bodrum, 

Didim ve Kuşadası’nın belediye baş-

kanlarıyla sürekli görüşmeler ve işbirliği 

yapıyoruz. Bodrum’dan da, Didim’den de 

buraya direkt sefer yapılmasını istiyoruz. 

Biz Türkiye’de çok yerlere gittik. Türkler 

çok iyi insanlar, misafirperverler, bize çok 

iyi davrandılar. Çok memnun kaldık. Aynı 

misafirperverliği adamıza gelen Türkler 

de yaşıyor. Turizm sayesinde Türkiye ve 

Yunanistan birbirine daha yakın oluyor. 

Böyle olması her iki taraf için de güzel. Bu 

yıl Türk turist sayısının daha çok artmasını 

bekliyoruz.”

“Sınırda vizeyi hala bekliyoruz”

Patmos Otelciler Birliği Başkanı Başkanı 

Anna Romeos yaptığı açıklamada, geçen 

yıl turist sayısının beklentileri kadar olma-

dığını, bu yıl sezonun daha iyi olmasının 

beklediklerini, Türklerin genelde aktarmalı 

seferlerle geldikleri için adalarına ulaşımın 

zor olduğunu, bu nedenle de sınırda vize 

uygulamasının bir an önce başlaması 

gerektiğini vurguladı. Romeos, “Türkler 

buraya çoğunlukla Kos üzerinden geliyor-

lar. Tekneleriyle gelenlerin sayısı da fazla. 

Ayrıca Sisam’dan ve kruvaziyer seferlerle 

de gelebiliyorlar. Doğrudan sefer olmadığı 

için buraya gelip gitmesi biraz zor oluyor. 

Oysa Türkiye’ye yakın adalarda Türk turist 

sayısı çok fazla. Adalar turizmi bir bakıma 

Türkler sayesinde ilerliyor. 

Türk turistten çok memnunuz. Bu 

nedenle sınırdan vize için uzun zaman-

dır uğraşıyoruz. Sınırda vizeyi bizler de 

Türkler de istiyor. Tabii öncelikle bizim 

için çok iyi olacak. Türkiye’den gemiyle 

direkt buraya gelebilir, sınırda vizesini 

alırlar. Bildiğim kadarıyla Turkish Sea Lines 

Bodrum’dan direkt sefer yapmak için 

sınırda vizeyi bekliyor. Kruvaziyerle gelen 

Avrupalı hiç para harcamıyor. Geliyorlar, 

dolaşıp gidiyorlar. Biz Türk turistleri isti-

yoruz. Buraya gelince 1-2 gece kalsınlar 

istiyoruz. Patmos’u gezsinler, lezzetleri-

miz tatsınlar. Türk turist bizim için önemli” 

diye konuştu.

Tatil için oniki adalar’ın bir numarası

Patmos Adası Esnaf Birlikleri Başkanı Yor-

go Kamitsis ise Patmos’un sakin bir ada, 

ama aynı zamanda renkli gece hayatıyla 

eğlenceli, küçük bir tatil beldesi olduğunu, 

müzeleriyle, müzik festivali, film festivali 

gibi kültürel etkinlikleriyle de adından söz 

ettirdiğine dikkat çekti. Yorgo Kamitsis, 

şöyle konuştu: “Tüm Dodekanissos 

adaları (Oniki adalar) içinde Patmos, tatil 

için bir numaralı adadır. Bu kadar sakin ve 

güzel, temiz, sıkılmadan tatil yapacağınız 

başka bir ada yoktur. Rodos’ta olsun, 

Kos’ta olsun nereye gitseniz hep gürültü 

vardır. Ama burada sakinlik var. Patmos 

çok şanslı bir adadır. Sadece havasından, 

suyundan değil. Dini açıdan kutsal, çok 

önemli bir adadır. Hora’daki manastıra 

gidersiniz, o mistik havayı hissedersiniz. 

Hristiyan veya Müslüman olmak fark 

etmez, sonuçta bir tanrıya inanıyoruz. 

Ayrıca halkımız çok misafirperverdir, turis-

te iyi davranır, sizi gülümseyerek karşılar. 

Turistler de adamızdan ayrılırken güzel 

anılarla ve mutlu bir şekilde ayrılırlar. Tür-

kiye ve Yunanistan’ın birbirine çok daha 

yakın olmasını istiyoruz. Karşılıklı işbirliği 

yapmak istiyoruz. Turizm ancak bu şekilde 

gelişir. Halklarımız arasında olduğu gibi, 

iki devletin arasında da güler yüz lazımdır. 

Biz sizi seviyoruz ve her daim adamıza 

bekliyoruz.”

Ünlülerin tercihi

Patmoslu turizmci Hristos Kamitsis ise 

kendilerini Türklerle kardeş gibi hissettik-

lerini, Türk turist geldiğinde onlara özel 

program yaptığını söyledi. Adaya dünya-

nın her tarafından ünlülerin geldiğini be-

lirten Hristos Kamitsis, “Azra Akın, Kıvanç 

Tatlıtuğ, Juila Roberts, Richard Gere, David 

Bowie, Giorgio Armani gibi tanınmış isim-

ler adamızı ziyaret ettiler. Belçika kralının 

evi var. Sosyeteden birçok kişi düğünlerini 

burada yapıyor. Patmos tüm yıl boyunca 

tercih ediliyor. Gelen huzur bulur ve tekrar 

gelmek için fırsat kollar. 

Patmosluların bir sözüyle bitireyim: 

‘Turistler en çok adanın olumlu hava-

sından etkilenir. Belki de Allah’ın nurlu 

bakışından.’ Türk dostlarımızı da iyi bir tatil 

geçirmeleri için adamıza bekleriz” dedi.
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TAV, dünya şehirlerinden 
Bodrum’a direkt uçuş başlatacak
Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından Milas – Bodrum Havalimanı’nın iç hatlar terminali 
TAV Havalimanları’na devredildi. İhalede 717 milyon Euro ile en iyi teklifi veren TAV, havalimanını 
2035 sonuna kadar işletecek.

Haber

Havalimanı işletmeciliği alanında 

Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV 

Havalimanları, 14. havalimanı olan Milas 

– Bodrum’un işletmesini devraldı. TAV, 

havalimanının işletmesine dair imtiyaz 

sözleşmesinin DHMİ ile imzalanmasıyla iç 

hatlar terminalinde operasyona başladı. 

Şirket dış hatlar terminalini ise 22 Ekim 

2015’te devralacak. Havalimanı’nın 2035 

sonuna kadar işletme hakkı için düzenle-

nen ihalede 717 milyon Euro + KDV ile en 

iyi teklifi vermişti.

TAV direkt uçuşları başlatacak

Konu hakkında bir açıklama yapan TAV 

Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani 

Şener, “Milas–Bodrum Havalimanı yılda 

3,5 milyonu aşkın yolcuyu ağırlayarak ül-

kemizin en önemli turizm merkezlerinden 

birini dünyaya bağlıyor. Şu an yedi ülkede 

14 havalimanına ulaşan portföyümüzle 

sahip olduğumuz bilgi birikimini Bodrum’a 

taşıyacağız. Bodrum’un gelecek 15-20 

yılda Türkiye’nin dördüncü en büyük 

kenti olacağına inanıyoruz. TAV, tecrübesi 

ve çevresiyle, işletme süresi içerisinde 

Bodrum Havalimanı’nın trafiğini çok 

rahatlıkla 10-15 milyon yolcu seviyelerine 

çekecektir. Turizm, otel yatırımcıları ve şe-

hir hazır olursa Bodrum’a dünyanın önemli 

merkezlerinden direkt uçuşları başlatmak 

bizim için kolay olacaktır. Bodrum’un 

sahip olduğu eşsiz doğal, kültürel ve 

tarihi zenginliklerle daha da gelişeceğine 

inanıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte 

Milas-Bodrum’un sahip olduğu potansiyeli 

gerçekleştirmek üzere çalışacağız” dedi.

En yoğun meydanlardan biri

Türkiye’nin Ege Bölgesindeki en yoğun 

meydanlarından biri olan Milas – Bodrum 

Havalimanı, 1997 yılında uluslararası 

trafiğe açıldı. Muğla ili sınırları içinde, antik 

Karya’nın iki önemli şehri Milas ve Bodrum 

arasında yer alıyor. 

Ayrıca Muğla ili dışında da Aydın’a 

bağlı Didim, Kuşadası, Söke gibi turizm 

merkezlerinin de ulaşımında çok önemli 

bir yer tutuyor. Havalimanı Bodrum’a 32 

kilometre, Milas’a 12 kilometre ve Didim’e 

82 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 

717 milyon euro

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 

(DHMİ), Milas-Bodrum Havalimanı’nın 

2035 sonuna kadar işletilmesi için mart 

ayında düzenlediği ihaleye dört firma ka-

tılmıştı. Açık artırma usulüyle düzenlenen 

ihalede TAV Havalimanları, 105. turun 

sonunda 717 milyon Euro+KDV ile en iyi 

teklifi vermişti. Milas-Bodrum Havalimanı, 

bu yılın ilk altı ayında iç hatlarda 714 

bin, dış hatlarda da 588 bin olmak üzere 

toplam 1 milyon 302 bin yolcuya hizmet 

verdi. 

SunExpress’ten 
İzmir’e müjde
Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’ten 2015 için İzmir’e büyük müjde 
geldi. SunExpress’in Genel Müdürü Paul Schwaiger, gelecek yaz İzmir’den Londra, Brüksel, Milano, 
Moskova, Marsilya, Toulouse ve Bakü şehirlerine doğrudan sefer düzenleyeceklerini açıkladı. 

SunExpress Genel Müdürü Paul Schwa-
iger, Genel Müdür Yardımcısı Faruk 
Çizmecioğlu ve Kurumsal İlişkiler Müdürü 
Serdar Alyamaç, İzmir Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ı 
ziyaret etti. 

İzmir’e katkısı büyük
SunExpress’in İzmir’e gelmesinde İzmir 
Ticaret Odası’nın çok büyük katkıları 
olduğunu dile getiren İTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş, “Uzun zaman 
İzmir Hava Yolları’nı kurma düşüncemiz 
olduğunu ifade etmiştik. Aynı dönemde 
SunExpress de İzmir’e uçuşlara başladı. 
Hala bu uçuşlar devam ediyor. Şu an İzmir 
geçmişe göre çok iyi durumda. 25 milyon 
yolcu kapasiteli modern bir havaalanına 
sahibiz. Anadolu’nun 20 ili ile bağlantımız 
var. 

Buraya sizi davet etmemizin sebebi 
yeni illere ve ülkelere uçuş koymanız 
ve İzmir’i gerçekten uçurmanız. Şu an 
Lufthansa’nın Türk Hava Yolları ile prog-
ram oluşturma çalışmalarının olduğunu 
biliyoruz. Burada İzmir’in doğrudan ticari 
bağlantıları olan şehirlere doğrudan tica-
ret sefer koymanızı istiyoruz” dedi.

Demirtaş sefer konulmasını istedi
SunExpress’in 17-18 Avrupa şehrine 
uçtuğunu vurgulayan Demirtaş, “Su-
nexpress şu anda Türk işçi potansiyeli 
olan yerlere sefer düzenliyor. Ama biz iş 
bağlantılarının yoğun olduğu merkezlere 
de uçuşların hemen konulmasını istiyoruz. 
Balkanlar’a, Kuzey ve Doğu Avrupa ile 
Akdeniz’in Akdeniz’in batısına uçulmadığı-
nı görüyoruz. Oysa Paris, Milano, Telaviv, 

Bakü, Moskova, Bükreş gibi potansiyel 
yerlere uçuş olması gerektiğini düşünüyo-
ruz” diye konuştu.

Yeni uçuşlar eklenecek
SunExpress Genel Müdürü Schwaiger, 
“SunExpress’in durumu biraz komik. 
Biz en büyüğüz ve en büyük iki şirketle 
çalışıyoruz. Ama yurtdışında ne yazık ki 
çok büyük rol oynayamıyoruz. İstanbul 
ve Ankara’daki Türkiye’nin en büyük iki 
havalimanını kullanamıyoruz. Aslında 
biliyorum, durmamamız gerekiyor. Her 
zaman yenilikler yapmamız şart. Geçen 
seneden bu yana çok daha fazla yere 
uçuyoruz” diye konuştu. 2015 yazın-
dan itibaren İzmir’den Londra, Brüksel, 
Milano, Moskova, Marsilya, Toulouse ve 
Bakü’ye doğrudan sefer düzenleyecekle-
rini, Telaviv’i de listeye yazabileceklerini 
açıklayan Schwaiger, Boeing’den 50 
uçak sipariş edildiğini, İzmir’e 9 uçağa 
ilave olarak biri yeni olmak üzere 2 uçak 
ayıracaklarını söyledi.

Beyin fırtınası yapıyorlar
Genel Müdür Yardımcısı Çizmecioğlu ise 
İzmir’i turizmde nasıl büyütebilecekleri 
konusunda beyin fırtınası yaptıklarını 
söyledi. Kentin turizminde önemli bir 
yerde olduğunu belirten Çizmecioğlu, 
planlanandan daha hızlı büyüyebilecek-
lerini ifade etti. Çizmecioğlu, İzmir’den 
Ankara’ya uçuş düzenlemek için çalıştık-
larını söyledi.

Haber
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Eğitime büyük önem 
veren GETOB 9. mesleki 
kursunu açtı
Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler 
Birliği (GETOB) mesleki kurslar açmaya devam 
ediyor.  Eğitim konusunda 2014 yılına da hız-

lı giren GETOB, 2014 yılının 9. mesleki kursunu açtı. GETOB’dan yapılan 
açıklamaya göre özellikle hizmet kalitesini arttırmak, misafir memnuniyet 
düzeyini yükseltmek, çalışanlara yeni bilgiler kazandırmak, yasa, tüzük ve 
yönetmeliklere uygun hareket etmek amacıyla açılan kurslara olan talebin 
memnuniyet verici olduğunu belirtti. Son olarak Halk Eğitimi Müdürlüğü ile 
işbirliğinde açılan ve 48 saat süreli havuz suyu operatörlüğü kursu Grand 
Cettia Hotel’de gerçekleştirildi. 

Yabancı tur operatörleri 
Bodrum’da buluştu
Bodrum Belediyesi ve Turizm Tanıtım Vakfı’nın destekleriyle MTS Incoming 
adlı turizm şirketi tarafından düzenlenen “MTS, Get Together 2014 Bod-
rum Workshop” etkinliğine bu yıl Bodrum ev sahipliği yaptı. Etkinlik kap-
samında Anadolu Ateşi’nin sunduğu dans gösterileri katılımcıları büyüledi.  
Bodrum Belediyesi ve Turizm Tanıtım Vakfı’nın da destek verdiği etkinliğe 
Bulgaristan, Portekiz, Malta, İtalya, Kanarya Adaları, Fas, Mısır ve Türkiye 
MTS genel müdürlerinin yanı sıra Almanya, İtalya, Rusya, İspanya, Belçika, 
İngiltere, İrlanda ve Hollanda’dan 93 tur operatörü ve uçak şirketlerinin yet-
kilileri katıldı. Workshop sonrasında ise Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde 
düzenlenen kokteylin ardından Anadolu Ate-
şi sahne aldı. Anadolu Ateşi’nin, halk dansla-
rıyla modern dansları harmanlayarak izleyici-
ye şölen havasında sunduğu dans gösterileri, 
yerli yabancı katılımcılar ve davetliler tarafın-
dan dakikalarca ayakta alkışlandı.

Polin’in ilk “Racer Twin 
Turbolance” kaydırağı 
İspanya’da kuruldu
 Polin ilk “Racer Twin Turbolance” kaydıra-
ğının kurulumunu İspanya’daki Aqualand 
Maspalomas su parkında gerçekleştirildi. İs-
panya’daki Aqualand Maspalomas su parkı 
ikinci yıl sezonunu Polin’in kurulumunu ger-
çekleştirdiği Avrupa’nın en büyük kaydırak-
larından biri olan ‘’Racer Twin Turbolance’’ ile 
açtı. ‘’Racer Twin Turbolance’’ iki dairesel tüp 
kaydıraktan oluşuyor ve her bir tüpte bir ziya-
retçiye bu inovatif tasarım ile muhteşem bir 
heyacan yaşatıyor. Polin’in “Doğal Işık Efekti” 
teknolojisi sayesinde kaydırak hem kayanlar 
için hem de izleyenler için çok güzel bir gö-
rüntü sağlıyor. Kaydıraklarda aynı zamanda 
Polin’in tüm kaydıraklarında var olan RTM (Re-
sin Kapalı Kalıp Üretimi) teknolojisi ile parlaklık 
ve sağlamlık en üst seviyede tutuluyor. Aynı 
anda 2’şer kişilik 2 botla kayılabilen kaydırak 
yüksek kapasiteli bir kaydırak olarak karşımıza 
çıkıyor.

Crystal Otelleri Yeşil Yıldız sayısında Türkiye lideri
Enerji ve doğal kaynakların kullanımında çevreci uygulamaları ile “Doğa Dostu” bir zincir olarak ön plana çıkan Crystal Otelleri, 
çalışmalarının karşılığını Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Yeşil Yıldızlar ile alıyor. Grubun prestij otellerinden Crystal 
Palace Oteli de bakanlık denetimlerinden, gerekli puanın çok üzerinde bir başarı ile çıkarak Yeşil Yıldız ödülüne hak kazandı. Çevre-

ye duyarlı, doğa dostu tesisler yapmaya özen gösteren ve bu tesislerde enerji 
ve doğal kaynakların kullanımında, gelişmiş teknoloji transferine ve tasarruflu 
ürün kullanmaya çaba gösteren Crsytal Hotels zinciri bünyesindeki 14 otel-
den 8’i gerekli kriterleri sağlayarak Yeşil Yıldız sahibi oldu. Sunrise, Family, Flo-
ra, De Luxe, Admiral, Tat ve Waterworld otellerinden sonra Crystal Palace otel 
de yeşil yıldızlı oteller arasına katıldı. Söz konusu oteller her 2 yılda bir bakanlık 
tarafından yeniden değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Kısa Haber

Alanya 
cankurtaran sayısını artırdı
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) işbir-
liğinde üye tesis çalışanlarına yönelik her sezon düzenlediği bronz-gümüş cankurtaran ve temel 
ilkyardım eğitim kursları yapıldı. ALTİD düzenlediği sertifika programlarıyla cankurtaran sayısını 
arttırdı. 

Bugüne kadar 24-26 Nisan, 8-10 Mayıs 
ve 22-25 Mayıs tarihlerinde yapılan 
temel ilkyardım eğitim kurslarında 29 kişi 
başarı göstererek ilkyardımcı sertifikası 
almaya hak kazandı.6-13 Nisan, 20-27 
Nisan, 5-12 Mayıs, 2-6 Haziran ve 19-23 
Haziran tarihleri arasında gerçekleştiri-
len havuz (bronz) ve kıyı-deniz (gümüş) 
cankurtaran eğitim kursunda başarı 
gösteren 25 kişi bronz, 16 kişi bronz ve 
gümüş cankurtaran sertifikalarını almaya 
hak kazandı. Vize eğitiminde 7 bronz, 8 
gümüş sertifika güncellemesi yapıldı.

Gümüş cankurtaran sertifikası 
sahipleri
Hayat kurtarmaya yardım etmek için 
temel eğitim ile temel ilkyardım eğiti-
mi görmüş ve yapılan sınav sonunda 
başarılı olmuş kişilerdir. Bu kişiler, deniz, 
göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile 
havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp 
masajı ve yapay solunum uygulamaya, 
su üstü arama kurtarma ile ilkyardım 
uygulamalarını TSFF eğitim standartları 
ve programları çerçevesinde yapmaya 
yetkili ve sorumludur.

Bronz cankurtaran sertifikası 
sahipleri
Hayat kurtarmaya yardım etmek için 
temel eğitim ile temel ilkyardım eğitimi 
almış ve sınav sonunda başarılı olmuş 
kişilerdir. 

Bu kişiler, havuzda güvenliği sağlamaya, 
harici kalp masajı ve yapay solunum 
uygulamaya, su üstü arama kurtarma 
ile ilkyardım uygulamalarını TSSF eğitim 
standartları ve programları çerçevesinde 
yapmaya yetkili ve sorumludur.

Haber
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WOW Hotels’in 100 personeli TEMA 
üyesi oldu
Antalya Kundu bölgesinde yer alan Topkapı Palce Otel i ile Kremlin Palace Otel’de ça-
lışan 100 personel TEMA’ya üye oldu. Törene TEMA Vakfı Antalya İl Temsilcisi Şenay 
Malbora ile TEMA gönülleri de katılırken, minik TEMA üyeleri ise en çok ilgi çeken kişiler 
oldular. TEMA’ya yeni üye olan 100 personel ve otel yönetiminin katıldığı törenden 
sonra çocuklar ile mini kulübe gidilerek, çevre temalı resimler çizildi ve ardından yeni 
üyeler hep birlikte günün anısına otel bahçesine bir fidan dikildi. Törende konuşan 
WOW Topkapı Palace Operasyon Müdürü Alparslan Güney yaptığı açıklamasında, “ 

WOW Hotels olarak çevre bilince çok önem veriyoruz. Bunu da eğitimler ile destekliyoruz. Bugün otel personellerimizden 100 kişi 
TEMA’ya üye oldu. Mutluyuz” dedi. TEMA Vakfı Antalya İl Temsilcisi Şenay Malbora  ise yaptığı açıklamasında TEMA olarak Türkiye 
genelinde 500 bin üyeye ulaştıklarını ifade ederek, Bu dönemde özellikle çevreye duyarlı olmak en güzel duygulardan birisi. Otelde 
çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

120 ülkenin dini liderleri İzmir’de buluştu 
İlk defa Müslüman bir ülkede yapılan dünyanın 120 farklı ülkesinden 500’e ya-
kın din adamı ve akademisyenin katıldığı Dünya Protestanlar Kongresi İzmir’de 
gerçekleştirildi.
Dünya Baptist Kiliseler Birliği Başkanı John Upton, İzmir’de iyi ağırlandıklarını be-
lirterek “Çok teşekkür ederiz. Çok 
mutluyuz. Buradaki baptistlerin 
sayıca çok olduğundan ne kadar 
memnun olduklarını anlayabilirsi-
niz. Ramazan olmasına rağmen bizi 
bu kadar sıcak karşıladınız. Herkes 
bize nazik davrandı. Türkiye’ye gel-
diğimizde evimize gelmiş gibi his-
settik’’ dedi.

Türkiye’nin önde gelen 
seyahat acentaları İzmir’i 
keşfetti
Türkiye’nin önde gelen seyahat acentaları 
Swissôtel Büyük Efes’te bir araya gelerek İzmir’i 
keşfettiler. Gerçekleştirdiği birçok etkinlik ve fa-
aliyet ile İzmir’in tanıtımı ve gelişmesine, açıldığı 

günden bu yana katkı sağlayan Swissôtel Büyük Efes, bu yıl üçüncüsünü gerçekleş-
tirdikleri “İzmir ve Çevresi Tanıtım Turu” çerçevesinde Türkiye’nin önde gelen acen-
ta sahipleri ve yöneticilerini ağırladı. Organizasyon boyunca Kemeraltı, Agora, tarihi 
Havagazı Fabrikası, Adnan Saygun Sanat Merkezi, Urla Şarapçılık, Edward Whittall, 
Saime Sultan Yalısı, Arena gibi toplamda 15 farklı İzmir ve çevresinde etkinlik düzen-
lenebilecek noktayı inceleme fırsatı bulan acentacılar, her yerden ayrı ayrı etkilen-
diklerini dile getirdiler. Grup, İzmir’in etkinlikler için ne kadar zengin bir skalaya sahip 
olduğunun bir kez daha farkına vardıklarını belirtti. İzmir ve çevresini doyasıya gezen 
acentacılar ziyaretlerini sonlandırırken, İzmir’den güzel anılarla ayrıldıklarını ve kalple-
rinin İzmir’de kaldığını ifade ettiler.

TUIfly Nordic, Gazipa-
şa Havalimanı’na ilk 
seferi gerçekleştirdi
İsveçli TUIfly Nordic Havayolları, Antalya 
Gazipaşa Havalimanı’na Stockholm Arlan-
da Havalimanı’ndan karşılıklı direkt sefer-
lerine başladı. TUIfly Nordic’in Gazipaşa’ya 
gelen ilk yolcuları düzenlenen törenle 
karşılandı. TAV Havalimanları tarafından 
işletilen Antalya Gazipaşa Havalimanı, 
İsveçli havayolu şirketi TUIfly Nordic’in 
Stockholm – Gazipaşa karşılıklı seferleri-
ne ev sahipliği yapmaya başladı. TUIfly 
Nordic Havayolları, Stockolm – Gazipaşa 
karşılıklı seferlerini 16 Ekim tarihine kadar 
her hafta Perşembe günleri gerçekleştire-
cek. TUIfly Nordic her Perşembe 11:45’de 
Gazipaşa’ya gelerek, 12:55’de ise dönüş 
seferi için havalanacak.

Kısa Haber
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