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Sezonu  Sigortalamak… 
 
2014 Turizm sezonunun sonlandırmak üzereyiz. Umarım herkes sezondan mutlu 
olmuştur. Zaman zaman dalgalanmalar olduysa da genel olarak öngörülerimiz 
doğrultusunda sezonu tamamladık. Çevremizdeki ateş hattına karşın bu yılı da 
yükselişle kapattık. 
 
Ancak bizi, yerli bir pazarlama işletmesinin iflası, müşterilerinin mağduriyeti hem 
üzmüştür hem de kayba uğratmıştır. Bakanlıktan belgeli bir seyahat acentasına bağlı 
olarak faaliyet gösteren Tatilmanya isimli pazarlama işletmesinin iflasından 
bahsetmek istiyorum. Adı geçen işletmeyle ilgili olarak geçen yıldan beri TÜRSAB 
ve Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduk, sezgilerimizi paylaştık gerekli önlem-
lerin alınması amacıyla, ama bir şey değişmedi. İşletme ortadan kayboldu. Tatil alan 
müşteriler ortada kaldı. Mağdur olan otelciler alacakları peşinde. Sigorta yok tabi ki. 
İlgili Kanuna göre Paket Tur olması halinde sigorta var, o da müşteri için otelciye bir 
şey yok. Otelci ancak seyahat acentasının Bakanlıktaki teminatından almak için sıraya 
girecek. Onun da miktarı TÜRSAB’a giriş aidatının çeyreği bile değil. Mağdur kim otelci 
ve müşteri. Kazançlı ise ortalıktan kaybolan acentacı. 
 
Bu arada özellikle Rusya’dan gelen iflaslar da canımızı sıktı. Mağdur olan 
müşterilerinin mağduriyetlerini azaltmak biz otelcilere düştü. Yine fedakârlığı biz 
yaptık.  
 
Bizim elbirliği ile gelecek senelerde böyle sıkıntılara kalmamak için turizm sigortasını 
zorunlu hale getirmek için tüm çabamızı ortaya koymamız gerekiyor. Tüm enerjimizi 
buna harcamalıyız.  
 
1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun değişikliği 
tartışıldığı bu günlerde,  otelciler olarak ağırlığımızı koyarak değişiklik çalışmaları 
sırasında mağdur olduğumuz konularda katkımızı koymalıyız. 

 
Saygılarımla.

Osman Ayık
TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı 
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Orka 
Sunlife ve 
Ölüdeniz 
İngiliz 
basınında 
Geçtiğimiz sene açılan 

Orka Sunlife Hotel ile 

Türk turizminin önemli 

duraklarından Ölüdeniz 

İngiltere’nin Daily Mirror Gazetesi’nden övgü aldı. Justine 

Naylan tarafından kaleme alınan haberde Ölüdeniz’in doğa-

sının ve atmosferinin etkileyici olduğu anlatıldı. Bölgenin 

doğasına ve güzelliğine değinen Justine Naylan, deneyim-

lediği Orka Sunlife Hotel’i de Londra’daki lüks otellere ben-

zetti. Naylan, geçtiğimiz sene açılan otelin özellikle çocuklu 

aileler için çok güzel bir tesis olduğunu söylüyor. Otelde 

sunulan Türk ve İtalyan yemeklerini de beğendiğini belirten 

Naylan, yemek seçeneklerinin bolluğuna da değindi. 

Türkiye hedeflerini aşacak  
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı 5. 
Van Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılmak için geldiği kentte 
birçok ziyarette bulunduğunu belirtti. Van’ın tarihi dokusu 
ve yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgilendirmede bulunan 
Arıcı, turizmin 2013 yılında Türkiye’nin yüzünü güldürdü-
ğünü söyledi. Arıcı, “Bacasız sanayi dediğimiz turizm, geçen 

yıl Türkiye’nin yüzünü 
güldürdü. 2013 rakam-
larıyla 36 milyon misa-
firimiz, 33 milyar dolara 
yakın bir gelirimiz vardı. 
2023 yılında 50 milyon 
turist, 50 milyar dolar 
gelir hedefimiz var. Biz 
bu hedeflerimizin üze-
rine çıkacağız” dedi.

Dünyanın en güzel 100 oteli 
arasına Türkiye’den bir otel girdi 
Seyahat rehberliğinde dünyanın 75 yıldır lider isimlerinden 

biri olmayı sürdüren Fodor’s Travel, küresel çapta hazırladığı 

Fodor’s 100 Hotels 2014 seçkisinde argos in Cappadocia’yı 

dünyanın en güzel 12 küçük oteli arasında gösterdi. Fodor’s 

Travel Yayın Yönetmeni Arabella Bowen, “Fodor’s Travel 

gezginlerinin bir otele giriş yaptıkları andan itibaren çok 

yüksek beklentileri olduğunu biliyoruz ve bizler de öyleyiz. 

Fodor’s 100 Hotel ödüllerini kazananlar hizmet, konum, stil 

ve olanaklar ölçütlerindeki değerleriyle bu beklentilerin çok 

ötesine geçiyor. 

Bu otellerin her-

hangi birinde bir 

gecenin, seya-

hatin en güzel 

noktalarından 

biri olacağına 

güvenimiz tam” 

diye belirtti. 

Osman Ayık, 
Dünya Turizm 
Günü’nde 
barış diledi 
 
TÜROFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Ayık, her 
yıl 27 Eylül’de kutlanan 
Dünya Turizm Günü nede-
niyle bir mesaj yayımladı. 
barışa vurgu yapan Ayık’ın 
mesajı şöyle: Turizm oto-
ritelerinin ifadeleri ve ya-
pılan araştırmalar turizm 

sektörünün büyümeye devam edeceğini göstermektedir. 
Birçok ülke de elindeki imkanları seferber ederek turizmden 
gelir elde etme mücadelesindedir. Ancak turizmin gelişmesi 
için en önemli unsur barıştır. Barışın olmadığı coğrafya-
larda turizmden bahsetmek çok da mantıklı değildir. Bu 
nedenle turizm ve barış birbirini destekleyen unsurlardır. 
Ülkemizin bulunduğu coğrafya yıllardır birçok sıkıntı ve kriz 
ile harmanlanmaktadır. Özellikle Güney komşularımızdaki iç 
karışıklık ülkemizin Güneydoğu ve yakın bölgelerini olumsuz 
etkilemektedir. Umudumuz bu coğrafyada barışın sağlan-
ması ve bölgenin turizmle harmanlanmasıdır. Biz turizmciler 
olarak barış, güven ve huzurlu bir dünya diliyoruz.”
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Kundu’daki kıyı bandı 
sorunu otelcilerle 
çözülecek 
Antalya’nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı Halil Şahin, 
görev yaptığı 5 aylık dönemi değerlendirdi. 30 Mart 
yerel seçimlerinde AK Parti’den Aksu Belediye Baş-
kanlığına seçilen Halil Şahin, beş aylık görev süresin-

de yaptığı hizmetleri anlattı. Macun Deresi ıslah çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydeden Başkan Şahin, halkın denize girebilmesi 
için Kundu sahilinde halk plajları oluşturulduğuna, imar sorununun çözümü için çalışmalar yapıldığına ve eğitime gerekli önemin 
verildiğine dikkat çekti. Başkan Şahin, “ Kundu’daki kıyı bandı sorununu otelcilerle çözeceğiz. Otelcilerle toplantı yaptık, iki tarafın 
da başının ağrımaması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Turistler hapse girdi  
Ankara’nın en fazla ziyaret edilen 
özel müzesi olma unvanını elinde 
bulunduran ‘Ulucanlar Cezaevi Müzesi’, 
Ankara’ya gelen yabancı turistlerin 
de büyük ilgisini çekiyor. İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 
Ankara’ya geçtiğimiz yıl yaklaşık 850 
bin turist geldi. Dünyanın hemen 

hemen her ülkesinden gelen yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği 
yerlerin başında Anıtkabir geliyor. Anıtkabir’i, tarihi evleri ve sokaklarıyla 
büyük beğeni toplayan Ankara Kalesi ve Altındağ Belediyesi tarafından 
restore edildikten sonra müze olarak kapılarını açan ‘Ulucanlar Cezaevi 
Müzesi’ takip ediyor. Aynı zamanda Ankara’nın en çok ziyaret edilen 
özel müzesi olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, yabancı turistlerin tercih 
listesinde, ilk 3’te yer alıyor.

İzmir, termal turizmin 
başkenti olacak 
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş, 59 termal 
kaynağı ile İzmir’in termal turizmi için 
zengin bir potansiyele sahip olduğu-
nu belirterek, “İzmir bu potansiyel ve 

kaynaklar ile sağlık turizminin başkenti olabilir. Bunu iyi değerlendirme-
liyiz” dedi. Türkiye’de 1300 civarında bulunduğu tahmin edilen termal 
kaynağın 410 adedinin sıcaklığı ve debisi ile turizm açısından ön palana 
çıktığını belirten Ekrem Demirtaş, “Turizme uygun olan 410 kaynaktan 
123’ü Ege Bölgesi’nde. Bunların 59 adedi de İzmir’de. Yani kentimiz ve 
bölgemiz termal kaynak açısından çok zengin bir potansiyel sahip” dedi. 

Türk tatilciler 
harcamalarını 
kredi kartı ile yapıyor 
Etstur, yaptığı araştırma ile Türkiye’nin tatil 
profilini ortaya koydu. İnfografik şekilde ya-
yımlanan analizde bu yılın en fazla talep gören 
yurtiçi ve yurtdışı rotaları, mevsimlere göre 
rezervasyon yoğunluğu ve erken rezervasyon 
oranları, en sık kullanılan ödeme biçimleri gibi 
bilgilere yer verildi. Uçakta seyahat edenler 
arasında check-in esnasında kendi koltuk 
tercihini yapanlara yüzde 38’i cam kenarı, 
yüzde 62’si ise koridor tarafını tercih ediyor. 
Yurt içinde seyahat edenlerin yüzde 47’si tatil 
planlarını erken rezervasyon dönemlerinde 
yapıyor.  Tatil harcamalarının yüzde 92’si kredi 
kartı ile yapılırken tatilcilerin sadece yüzde 8’i 
nakit işlemleri tercin ediyor. Geçtiğimiz yıl uçak 
ve otobüslerde en çok unutulan şey gidilen 
yerlerden alınan yöresel yiyecekler oldu. Yurt 
dışı seyahatlerinde en çok tercih edilen yerler 
ise Avrupa ülkeleri oluyor. Yurt dışına seyahat 
edeceklerin sadece yüzde 16’sı vizesiz ülkeleri 
tercih ediyor. Seyahat öncesi bavul toplama 
sırasında en sık unutulan şey ilaç oluyor. Türki-
ye’deki tatilcilerin yüzde 15’i en az 7 gün veya 
daha uzun tatilleri seviyor. 
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Turistler kıspet giyip güreş tuttu 
Turizme çeşitlilik kazandırma kapsamında Alanya Turistik 
İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) desteklediği ve Alanya 
Belediyesi’nin düzenlediği 10. Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan 
Güreş Festivali binlerce vatandaşın katılımı ile yapıldı. 
Şenliklere turistlerin katılımı da oldukça yüksekti. Kıspet 
giyip, çayırda güreşen ve peşrev çekip seyircileri selam-
layan İrlandalı Tim Mulcahy ve Alman Wolfgang Otto ise 
izleyiciden büyük alkış aldı.

Manavgatlı 
turizmcilerin 
yılsonu 
hedefi 4.5 
milyon turist 
2014 turizm sezonuyla 
ilgili değerlendirmelerde 

bulunan Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) 
Başkanı Cengiz Haydar Barut, Antalya’nın Manavgat 
ilçesinde bu yıl yüzde 7’lik artış hedefiyle 4 buçuk milyonun 
üzerinde turist ağırlayarak sezonu kapatmayı hedefledik-
lerini söyledi.  En büyük yatak kapasitesine sahip olun-
masından dolayı bölgede bazı altyapıda birtakım sıkıntılar 
yaşandığını da vurgulayan Barut, “Ancak yeni Büyükşehir 
Yasası’ndan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ile diya-
loglar sayesinde bölgemizdeki problemleri mümkün olduğu 
kadar hızlı şekilde çözmeye çalışıyoruz. Tabii önümüzdeki 
yıllar için bir an önce alt yapı yatırımlarının hızlandırılması 
lazım. Belediye başkanlarımızla görüşmelerimiz devam 
ediyor” şeklinde konuştu.

Pamukkale’nin hedefi: 
2 milyon turist 
Denizli’nin dünyaca ünlü turizm bölgesi Pamukkale’yi 
geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 10 daha fazla turist 
ziyaret etti. Denizli’nin dünyaca ünlü bölgesi Pamukkale’ye 
adeta turist akını yaşanıyor. Ukrayna, Almanya, İngiltere, 
Japonya, Güney Kore, İsviçre ve Avusturyalı turistlerin 
yoğun ilgi gösterdiği bölgede geçen yıla göre ziyaretçilerin 
artışı dikkat çekiyor. Pamukkale Turizm Derneği Başkanı 
Oysal Aslan, Pamukkale’yi ilk 7 ayda ziyaret edenlerin 
sayısının, geçen yıla göre yüzde 10 arttığını söyledi. Aslan, 
“Pamukkale’yi geçen yılın ilk 7 ayında 911 bin 524 kişi 
ziyaret etti. Bu yıl aynı sürede ise yaklaşık yüzde 10’luk bir 
artış oldu. İlk 7 ayda 993 bin 839 kişi beyaz cenneti ziyaret 
etti. Bu yıl 2 milyona yakın turist bekliyoruz” dedi.

Fenerbahçe, futbol turizmine 
adım attı 
Fenerbahçe Kulübü tarafından Düzce’nin 1300 rakımlı 
Topuk Yaylasına yaptırılan tesis yerli ve yabancı turistlerin 
yanı sıra spor kulüplerinin de gözdesi oldu. Fenerbahçe 
Resort Spor Topuk Yaylası Tesisleri Müdürü Bora Kaya, 
Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinin yapılış amacının Türk 
sporuna hizmet için kurulmuş bir tesis olduğunu belirterek, 
“Ona göre plan ve projesi yapılmış bir tesis. Takımlar buraya 
gelerek son derece memnun ayrılıyorlar. Sadece Türk takım-
ları değil yabancı takımlarda otelimize geliyorlar kamplarını 
gerçekleştiriyorlar. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan 
ve Ortadoğu ülkelerinden takımlar geliyorlar. Dünyaya yayıl-
mış bir tesis olduk. Dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis” 
dedi.
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Özdilek Holding ikinci otelini 
İstanbul’a açtı 
Türkiye’nin en değerli ilk 100 markası içinde yer alan Özdilek’in, Özdilek-
Park İstanbul AVM, River Plaza ve Wyndham Grand İstanbul Levent’ten 
oluşan karma projesi ‘Özdilek Center’ tanıtıldı. Özdilek Center projesinde 
görevli üst seviyede yöneticiler ve Özdilek Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Özdilek’in ev sahipliği yaptığı toplantıda, Özdilek Center karma projesi 
yatırımı ve Özdilek Holding’in hedefleri anlatıldı. Özdilek Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, “Şehrin kalbinde konumlandırdığımız pro-
je, İstanbul’daki ilk projemiz. 
Bu projeyi hayata geçirirken 
İstanbul’un kalabalığını ve 
karmaşasını göz önünde 
bulundurduk ve misafirlerimi-
ze her türlü hizmeti vermeyi 
hedefledik” dedi.

Divan Grubu, Gaziantep’teki ikinci otelini açtı 
Divan Grubu, Doğu’nun incisi Gaziantep’teki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2013 yılında 
açılan iş oteli Divan Gaziantep’in ardından bu yıl da kısa ve uzun süreli konaklamalarda konfor ve lüks 
beklentisi yüksek olan misafirlere yönelik olarak planlanan Divan Suites Gaziantep’i hizmete sundu.  
Estetik mimari çizgilerin görkemli iç dekorasyon ve lüks hizmet kalitesiyle buluştuğu Divan Suites 
Gaziantep’te toplam 108 oda bulunuyor. Odalar, hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalar için üst 
düzeyde konfor vaat ediyor. Yerel zanaatkârlar tarafından yapılan kalem işi ve altın varak çalışmalar-
la bezenmiş şık odaları, lüksün stilize bir yorumunu sunuyor. Her türlü ayrıntının düşünüldüğü ferah 
odalarda, benzersiz bir konaklama deneyimi için farklı yastık tiplerinden oluşan bir yastık menüsü 
de mevcut. İş toplantıları ve özel organizasyonlar için otelde, bir balo ve bir konferans salonu ile iki 
toplantı odası yer alıyor. 

Kervansaray Otelleri, 
İstanbul için 
hazırlıklarını 
sürdürüyor 
Kervansaray Otelleri Genel Koordi-
natörü Şahin Seval, İstanbul Şişli’de 
bir otel projesi üzerinde çalıştıklarını 
açıkladı. Kervansaray Otelleri Genel Koordinatörü Şahin Seval, Kervansa-
ray Kundu’da düzenlenen basın toplantısında grubun gelecek planlarıyla 
ilgili açıklama yaptı. Yeni yatırımların süreceğini belirten Seval, İstan-
bul’daki yeni projenin Avrupa yakasında bir şehir oteli olacağını söyledi. 
Seval, “Projenin başlama tarihi kesinleşmedi, henüz projelendirme aşama-
sında. 2018 yılına kadar faaliyete girmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Vural Öger, Kuştur Tatil 
Köyü’nü kiraladı  
Vural Öger’in sahibi olduğu Majesty Hotels, 
kısa bir süre önce yenilenen bir dönemin 
efsane tatil köyü Kuştur’un işletmesi-
ni devralacak. Halka açık bir şirket olan 
Kuştur tarafından Kamuoyu Aydınlatma 
Platformu(KAP)’na gönderilen açıklamada, 
“Kuştur Tatil Köyü’nün garantili geceleme ile 
veya tek satıcılık verilerek işletilmesi ya da 
kiraya verilmesi konusunda görüşmeler yapıl-
mış ve teklifler alınmıştır. Şirketimiz Yönetim 
Kurulu’nun toplantısında, verilen tekliflerin 
etraflıca incelenmesi sonucunda; Kuştur Tatil 
Köyü ve müştemilatının Holiday Plan Turizm 
İşletmeleri ve Ticaret Anomim Şirketi (Ma-
jesty Hotel&Resort)’ne birinci yıl 1.202.500 
dolar ve 925 bin Euro artı KDV, sonraki altı yıl 
için ise her yıl 50 bin Euro artı KDV arttırılmak 
suretiyle kiraya verilmesine karar verilmiştir. 
Kiracı ile şirketimiz arasında herhangi bir ilişki 
söz konusu olmayıp kira bedeli pazarlık usulü 
ile belirlenmiştir“ denildi.
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Türkiye’nin En İyileri 
Concorde De Luxe Resort - Turkey’s Leading All Inclusive Resort 

Sianji Wellbeing Resort - Turkey’s Leading Beach Resort 

Hotel Les Ottomans - Turkey’s Leading Boutique Hotel 

Mövenpick Hotel İzmir - Turkey’s Leading Business Hotel 

Conrad Istanbul - Turkey’s Leading Conference Hotel 

Orange County Resort Hotel - Turkey’s Leading Design Hotel 

Society Of Travel - Turkey’s Leading Destination Management Company 

Orange County Resort Hotel - Turkey’s Leading Entertainment Hotel 

Concorde De Luxe Resort - Turkey’s Leading Family Resort 

Titanic Hotels - Turkey’s Leading Hospitality Development Company 

Angel’s Peninsula - Turkey’s Leading Hotel 

Silence Istanbul Hotel & Convention Center - Turkey’s Leading Hotel & Spa 

Kempinski Residences Barbaros Bay - Turkey’s Leading Hotel Residences 

Presidential Suite @ Swissôtel The Bosphorus - Turkey’s Leading Hotel Suite 

Silence Istanbul Hotel & Convention Center - Turkey’s Leading MICE Hotel 

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum - Turkey’s Leading Resort 

Fraser Place Anthill Istanbul - Turkey’s Leading Serviced Apartments 

Sianji Wellbeing Resort - Turkey’s Leading Spa & Wellness Resort 

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa - Turkey’s Leading Spa Resort 

Backpackers Travel - Turkey’s Leading Travel Agency

Avrupa’nın en iyileri Türkiye’de

Haber

World Travel Awards (WTA) Avrupa Galası, Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirildi. 
Türkiye’den birçok otel Avrupa’nın en iyisi seçildi. Gecede ayrıca Türkiye’nin en iyileri de 
belirlendi. 

Seyahat sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan ve turizm dünyasının “Oscar’ı” olarak kabul edilen World Travel Awards’un (WTA) 

2014 Avrupa Galası Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirildi. Bu yıl 21. si düzenlenen World Travel Awards 2014 Avrupa 

Galası’nda “Avrupa’nın En İyileri” açıklandı.

Türkiye’deki oteller yine 

en iyiler arasında 
Atina’da gerçekleştirilen Avrupa 

Galası’nda her zaman olduğu gibi 

Türkiye’de yer alan birçok marka gecede 

ödül aldı. Gecenin yıldızı ise 4 ödül birden 

alan Cornelia Diamond Golf Resort & Spa 

oldu. Gecede Concorde De Luxe Resort 3, 

Silence Istanbul Hotel & Convention Cen-

ter 3, Sianji Wellbeing Resort 3, Titanic 

Hotels 2, Hotel Les Ottomans 2, Angel’s 

Peninsula 2 ödül aldı. 

Avrupa’nın En İyileri: 
Hotel Les Ottomans - Europe’s Leading All Suite Hotel

Mövenpick Hotel Istanbul - Europe’s Leading Business Hotel 

Angel’s Peninsula - Europe’s Leading Family Resort 

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa - Europe’s Leading Fully Integrated Resort 

Çırağan Palace Kempinski Istanbul - Europe’s Leading Hotel 

Silence Istanbul Hotel & Convention Center - Europe’s Leading Hotel & Spa 

DE&HA Tourism - Europe’s Leading Incentive & Incoming Agency 

Titanic Deluxe Belek - Europe’s Leading Leisure Resort

Rixos Premium Bodrum - Europe’s Leading Lifestyle Hotel 

Concorde De Luxe Resort - Europe’s Leading Luxury All-Inclusive Resort 

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa - Europe’s Leading Luxury Spa Resort 

Sianji Wellbeing Resort - Europe’s Leading Spa & Wellness Resort 

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa - Europe’s Leading Spa Resort
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Türkiye’nin 
yeni logo ve sloganı belli oldu 

Haber

TİM “Türkiye Markası” lansmanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın artık uluslararası bir 
marka olan Türkiye’yi bu logo ile tanıtmasını bekliyoruz” dedi.

Turkey Discover the potential 
Büyükekşi, “Bugün tüm paydaşlarıyla 
Türkiye kendini Türkiye’ye tanıtmak 
noktasında yeni bir değer kazanıyor. 
Bugün bir kez daha hikayemizi dünyaya 
anlatmak için odaklanıyoruz. Bugün 
Türkiye ihraç mallarında tanıtım mater-
yallerinde turizmde kullanacağı ortak 
bir işareti lanse ediyor. Bu da ‘Turkey 
Discover the potential’dır. Bu bir marka 

değildir. Marka olan Türkiye’nin kendisidir. 

‘Turkey Discover the potential’ bir tekliftir. 

‘Turkey Discover the potential’ ile tüm 

dünyaya bir teklif yapıyoruz. O da ‘Gel bu 

potansiyeli keşfet’tir. Keşfet ve zenginleş. 

Keşfet ki hepimizi kazanalım. Keşfet ki 

insan medeniyeti zenginleşsin. Keşfet ki 

hep birlikte mutlu olalım. Bu teklif sıradan 

bir reklam sloganı değildir ve tamamlayıcı 

işaretten ibaret hiç değildir” dedi.

Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen TİM “Türkiye Markası” lansmanına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, spor camiasından Fatih Terim, işadamı Ali Ağaoğlu ve 
çok sayıda davetli katıldı. Lansmandan ilk olarak tanıtım filmi gösterildi. Ardından bir konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, önlerinde büyük hedefler koyduklarını belirtti.

Bütünsel tanıtım 
Türkiye’nin 2013 yılında 35 milyona yakın 
yabancı ziyaretçi ağırladığını, sayının bu 
yıl yüzde 7 oranında artacağını öngördük-
lerini dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı 
Ömer Çelik de, Türkiye’nin çok boyutlu 
ve bütünsel bir şekilde tanıtılmasının 
daha büyük önem kazandığını kaydetti. 
Bakan Ömer Çelik, Türkiye’nin coğrafi ve 
kültürel çok yönlülüğüne dikkat çekerek, 
bunun Türkiye markasının bütünsel 
bir çerçeveye oturduğunun göstergesi 
olduğunu vurguladı. Çelik, “Türkiye turizmi 
ve ekonomisi ile  küresel bir markadır. Tüm 
bu bileşenlerle birlikte Türkiye’nin tanı-
tılması, bu marka hikayesinin daha doğru 
anlatılmasını sağlayacaktır. Biz kültür 
dediğimiz de sadece sanat meselesini 
anlamamalıyız. Devlet hayatı da gündelik 
hayatta ekonomi hayatı da kültürdür. Kül-
tür bir milletin hikayesinin anlatılmasıdır” 
ifadelerini kullandı.

“Büyük bir hikayeye sahip” 
Bakan Çelik’in ardından bir konuşma 
yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 

ise, “Logo tasarımı konusunda Anado-
lu’muzun kadim kültürünü, tarihimizi, 
medeniyetimizi, insanımızı, değerlerimizi, 
milletimizi, gücümüzü ve özellikle de son 
dönemde yılların ataletini üzerimizden 
atarak farkına varmaya başladığımız 
potansiyelimizi yansıtacak bir logo üze-
rinde çalıştık. Artık gün sanayimizin günü 
hizmet sektörümüzün kalitesini, insan 
kaynağımızı, kültürümüzü ve sanatımızı 
fark ettirmenin günüdür. Çalışmalar 
sonucu ortaya çıkan ‘Turkey Discover 
the potential’ logosu tabii ki büyük bir 

hikayeye sahip” diye konuştu. 
 
“Türkiye’ye mal olacak” 
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, yeni tasarımın 
Türkiye’ye mal olacağını belirterek, “İnşal-
lah bugünden itibaren Türkiye’de üretilen 
ürünlerin artık üzerinde ‘made in Turkey’ 
damgası yerine bu logo olacak. Dünyanın 
neresinde olursa olsun bu logoyu gören-
ler o ürünün Türkiye’den ihraç edildiğini 
anlayacak. Logo ile birlikte kullanılan 
‘Discover the potential’ ibaresinin de dik-

katle seçildiğini düşünüyorum. Potansiyel 

kelimesi yerine güç kelimesinin kullanıl-

masının daha uygun olacağını düşünüyo-

rum. Yani gücü keşfet. İnşallah bugünden 

itibaren Türkiye ve Türkiye ürünlerini bu 

logo ve gücü keşfet sloganı ile tanıtıyor 

olacağız” şeklinde konuştu. 
 
Turizm Bakanlığı logoyu kullanacak 
Yeni logo ve slogana eleştiriler gelebi-

leceğini de söyleyen Erdoğan, “Tanıtımı 

yapılan slogan ve logonun hızla benimse-

neceğine inanıyorum. Bu logo ve sloganın 

yaygınlaşmasında uluslararası markaları-

mıza da önem düşüyor. Kültür ve Turizm 

Bakanlığımızın artık uluslararası bir marka 

olan Türkiye’yi bu logo ile tanıtmasını 

bekliyoruz. THY gibi büyük bir markanın 

da bu logoya sahip çıkıp dünyanın birçok 

yerine taşıyacağına inanıyorum. Bu yeni 

logo ve sloganı yeni Türkiye’nin özgüven 

simgesi olarak görüyorum. Bu tasarım ve 

‘gücü keşfet’ sloganı yeni Türkiye’nin öz-

güveninin simgesidir” ifadelerini kulandı.
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Burak KAYA
“Turizm sadece rakamlardan ibaret değildir”

Haber

Kaya Hotels & Resorts, bugün Türk turizmine toplam 9 otel, 18 delikli bir golf sahası ve 9.386 
yatak kapasitesiyle uluslararası kriterlerde hizmet vererek sektörünün öncü kuruluşu olmayı 
sürdürüyor.

Türk turizminin geleceğine yönelik yatırımlarıyla tanınan Kaya Hotels & Resorts, hayata geçirdiği birçok proje ile de sektörde öncü 
şirketlerden biri durumunda. Hem mülk sahibi hem de işletmeci olan grup Türkiye’nin en büyük otel zincirleri arasında yer alıyor.  Kaya 
Hotels, 4 mevsim otelcilik anlayışıyla Türkiye’nin birçok bölgesinde ve KKTC’de kusursuz hizmet vererek, yerli ve yabancı turistlere 
hizmet veriyor.

Aynı modelle büyüyecek 
Kaya Grubu olarak her zaman planlı ve 
organik bir büyüme modelini benimse-
diklerini belirten Kaya Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Burak Kaya, tesislerinin 
birçoğunda hem mülk sahibi hem de işlet-
meci olduklarını vurguladı. Aynı modelde 
büyümenin sürdürülebilmesini planladık-
larını ifade eden Burak Kaya, bu modelde 
büyümenin franchise veya management 
tarzı büyümeye göre daha zor ve yavaş 

olduğunu sözlerine ekledi.  
 
Yerli zincirler 
Grup olarak ülkemizde henüz franchise ve 
managament tarzı büyüme modelleri için 
yerli markalar açısından erken olduğunu 
düşündüğünü dile getiren Kaya, yerli 
zincirlerin bu bağlamda yurtdışındaki 
tesisleri bünyelerine katmada daha şanslı 
olduğunu ifade etti. Yerli turistin yurtdışı 
destinasyonlara gidişlerinin artmasıyla 
beraber bu potansiyelin bir güç haline ge-
lebileceğinin bilgisinin veren Kaya şunları 
söyledi. “Bu şekilde olduğu takdirde yerli 
zincirler yurtdışında daha rahat yayılabilir. 
Kaya Grubu olarak hem yurt içinde hem 
de yurt dışında birçok yatırım planımız 

bulunmakta.” 

İstihdamda devamlılık önemli 
Kaya Holding olarak bünyelerinde 3.500 
kişi civarında bir istihdamın söz konusu 
olduğunu belirten Kaya Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Burak Kaya, “Bunun hari-
cinde dönemsel olarak inşaat faaliyetle-
rimizle beraber bu sayı artmaktadır” dedi. 
Yapı itibariyle tesislerinin aynı coğrafi böl-
gelerde olması nedeniyle öncelikli olarak 
istihdamın o bölgeden gerçekleştirilmeye 
çalışıldığını söyleyen Burak Kaya konuş-
masında şunları kaydetti: “Bu gerek alt 
kadro, gerekse de üst yönetici içinde aynı 
şekilde geçerlidir. Bununla beraber istih-
dam edeceğimiz kişilerin kalifikasyonlarını 
şubelerde bulunan İK müdürlüklerimiz 

kanalıyla ölçümlemekteyiz. Grubumuzda 

istihdamda en önem verdiğimiz konu ise 

devamlılık ilkesidir.” 
 
“Turizm sadece rakamlardan 

ibaret değildir” 
Turizmin sadece rakamlardan ibaret 

bir sektör olmadığını da belirten Kaya, 

öncelikle emeğin bir hayli fazla olduğunu, 

sektörde kolay ve hızlı paranın olmadığını 

sözlerine ekledi. Tüm bunların yanı sıra 

insana sonsuz haz veren bir yanının da 

bulunduğunu dile getiren Kaya, bu sek-

törün bu kadar çok ilgi görmesinin altında 

da bunun yattığını ifade etti.  

Konaklama sektörünün cari 

açığa katkısı büyük 
Herhangi bir tesiste misafirin memnuni-

yetini dile getirmesinin önemini vurgula-

yan Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Burak Kaya, o tesisin en alt personelinden 

en tepe yöneticisine kadar büyük bir 

mutluluk yaşattığını belirtti. Konaklama 

sektörünün cari açığın en büyük kapatıcısı 

konumunda olduğunu belirten Kaya, 

ihracatla kıyaslandığında ihracattaki ham-

maddenin yüzde 70’inin ithal girdilerle 

oluştuğunu ve konaklama sektöründe 

yüzde 90’lara varan yerli malı kullanımının 

söz konusu olduğunu vurguladı. 
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Türkiye’yi dünya kabul etti 
Türkiye’nin turizm alanında büyük mesafe 
kat ettiğini de dile getiren Kaya Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya, 
bunu bütün dünyanın kabul ettiğini ifade 
etti. Bu gelişimin olması gerektiği gibi ilk 
başta mass – kitle turizmiyle başladığının 
bilgisini veren Kaya şunları söyledi: “Birçok 
kişinin eleştirisine rağmen başlangıç 
ve bir zemin yapması açısından bu son 
derece doğru. Örneğin biz lüks ve butik 
konseptli tesislerle turizme başlasaydık 
inanın şu anda gelen turist sayısının yarısı 
bile ülkemize gelmezdi. Bununla orantılı 
istihdam sayımız azalır ve ülke ekono-
misinin gelişimi de bu oranda yavaşlardı. 
Ancak şimdi geldiğimiz bu noktada nere-
deyse 40 milyon turisti ağırlamaktayız ve 
bu aşamadan sonra da konseptleri çeşit-
lendirmenin artık tam zamanıdır. Burada 
da destinasyonları bölgeler bazında ele 
almalıyız. Bu bağlamda Antalya gibi mass 
turizmde markalaşmış bir bölgenin yanın-

da, butik segmentte de bazı bölgelerin 

öne çıkması gerekmektedir.” 
 
“Bölgeler farklı konseptlerle 

planlanmalı” 
Bölgelere çeşitli teşvik unsurlarıyla yeni 
yatırımcıların çekilebileceğini dile getiren 
Kaya, burada dikkat edilmesi gereken 
en önemli konunun her yeni bölgenin 
birbirini takip etmeyen farklı konseptlerde 
planlanması gerektiğini söyledi. Devletin 
bu konuda etkin planlama ve çalışma-
larının mevcut olduğunu belirten Kaya, 
“Bu planlamaların en kısa sürede hayata 
geçmesiyle ülkemiz, turizm alanında ikinci 
sıçramasını gerçekleştirecektir” dedi. 
Çalışkan ve genç iş nüfusun Türkiye’nin 
en önemli avantajlardan biri olduğunu 
söyleyen Kaya konuşmasında şunları 
kaydetti. “Bununla beraber tesis kalitesi 
olarak da rakiplerimizin bir hayli önünde 
olduğumuzu düşünüyorum. Aynı şekilde 

misafir memnuniyeti açısından da oldukça 
rekabetçi durumdayız. Turizmciler olarak 
bizler her daim yeni trendleri takip edip, 

kendimizi güncellemeliyiz.” 
 
25 yılı aşkın tecrübe 
Ülkemizdeki konaklama sektörünün ge-
lişimi için bölgelerin değişik segmentlere 
ayrılıp, planlamasının yapılması gerektiğini 
dile getiren Kaya, örnek olarak Bodrum’un 
veya Çeşme – Alaçatı’nın butik ve lüks 
segmente hitap edecek bir destinasyon 
olarak planlanabileceği ve bu şekilde 
tanıtılmasının da çeşitlilik açısından 
doğru olacağını belirtti. Kaya Grubu 
olarak sektörde 25 yılı aşkın bir süredir 
faaliyet gösterdiklerini ve bu konuda da 
birçok tecrübe yaşadıklarını ifade eden 
Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Kaya, Türk turizmcilerinin özellikle son 15 
yıldır iyi iş çıkarttıklarına inandıklarını da 
sözlerine ekledi. 
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20 otelimiz HolidayCheck’in listesinde

Haber

Türkiye’den 20 otel, HolidayCheck Quality Selection 2014 ödülünü almaya hak kazandı. Otellerimiz 
En İyi Sahil Oteli, En İyi Şehir Oteli, En İyi Spa Oteli, En İyi Aile Oteli, En İyi Çift Oteli kategorilerinde 
ödül aldı.

En İyi Sahil Oteli 
Royal Alhamra Palace 
Rixos Premium Belek 
Hotel Grand Side  
Robinson Club Pamfilya 

Melas Resort  
 
En İyi Şehir Oteli 
Manzara Istanbul App. 
 
En İyi Spa Oteli 
Aydınbey Kings Palace  
Crystal De Luxe Resort & Spa 
Amara Dolce Vita 
Concorde De Luxe Resort  

Trendy Aspendos Beach 
 
En İyi Aile Oteli 
Royal Dragon  
Mukarnas Spa Resort  
Thalia Beach Resort  
Side Sun  

Barut Hotel Arum  
 
En İyi Çift Oteli 
Trendy Verbena Beach  
Commodore Elite Suites & Spa  
Hotel Crystal Palace Luxury Resort & Spa  
Melas Lara Hotel

Türkiye’den ödül alan oteller:
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Mobil rezervasyonlara 
ilgi büyüyor
Dünya çapında seyahat planlamaları ve satın alımlarında mobil tüketici davranışlarına ışık tutan 
Travel Flash Report yayımlandı. Havayolu firmaları, oteller, kiralık araba hizmetleri, gemi turları 
gibi seyahat odaklı web sitelerine mobil cihazlar üzerinden yapılan rezervasyonlara katılım ve elde 
edilen değer hakkında detaylı içgörü sağlayan rapor, aynı zamanda söz konusu gelişmelerin reklam 
kampanyalarına olan etkisini de gözler önüne seriyor.  

Haber

2014’ün ilk yarısında binden fazla se-

yahat sitesindeki aktivitelere dayanarak 

hazırlanan raporda öne çıkan dikkat çekici 

veriler ise şu şekilde sıralanıyor:

Küresel Bulgular:  

• Mobil cihazlar üzerinden yapılan rezer-

vasyonlar (%20), masaüstünden yapılan 

rezervasyonlara (%2) oranla daha hızlı 

artış gösteriyor. 

• Akıllı telefonlar ve tabletler ile yapılan 

rezervasyonlar, toplam otel rezervasyon-

larının %21’ini oluşturuyor. 

• Sahibinden daire kiralama (%34), en 

yüksek mobil penetrasyona sahip katego-

ri olarak karşımıza çıkıyor. 

• Mobil rezervasyonların değeri, konak-

lama hariç diğer tüm alanlarda artış gös-

teriyor. Mobil cihazlar üzerinden yapılan 

ortalama rezervasyon değeri masaüstüne 

göre havayolu ulaşımında %21, araç kira-

lama hizmetlerinde %13 daha fazlayken, 

bu oran otel rezervasyonlarında masaüs-

tüne göre %30 düşüş gösteriyor.  

• Uygulama içi rezervasyonlar, toplam 

mobil rezervasyonların %12’sini oluştu-

ruyor. 

• Cihaza göre rezervasyon değeri kate-

gorilere göre farklılık gösteriyor. iPad ile 

seyahat paketleri için yapılan rezervas-

yonlarda, herhangi bir Android cihazdan 

yapılan rezervasyonlara göre ortalama 

ABD $600 daha fazla harcanıyor. Ancak 

Android üzerinden yapılan uçak rezervas-

yonlarında, diğer tüm mobil cihazlardan 

yapılan rezervasyonlara oranla daha fazla 

para harcanıyor.

Bölgesel Bulgular:  

• Asya – Pasifik bölgesi, %20’den fazla bir 
oranla mobil cihazlar üzerinden yapılan 
seyahat rezervasyonları konusunda başı 
çekiyor. Söz konusu oranla Asya-Pasifik, 
%10’dan az oranı bulunan Brezilya ve 
Almanya’yı geride bırakıyor.  

• Gösterdiği %42’lik artış ile Latin 
Amerika’nın, seyahat reklam verenleri 
için çevrimiçi rezervasyon konusunda en 
önemli sezonluk büyümeyi gerçekleş-
tirdiği görülüyor. Söz konusu büyüme, 
Brezilya’da gerçekleşen 2014 FIFA Dünya 
Kupası ile aynı zamana rastlıyor. 
• Sezon süresince çevrimiçi seyahat 
acentalarının rezervasyonları Avrupa ve 
Amerika’da %50 artarken, söz konusu 
rezervasyonların değerinin %19 azaldığı 
görülüyor. Otel sağlayıcıları için ise rezer-
vasyon oranları 2014 birinci yarıyılında 
istikrar gösterirken en yüksek seviyelere 
ulaşılan aylar şubat ve haziran olarak 
belirtiliyor. 

Raporun sonuçlarını değerlendiren Criteo 
Mobil Ürünler Başkan Yardımcısı Jason 
Morse, “Mobil, çevrimiçi seyahat rezer-
vasyonları ve satışlarındaki olağanüstü 
büyümenin arkasındaki en önemli itici güç 
ve kuşkusuz ki önemi ikinci yarıyıl ve daha 
sonrasında da devam edecek. Artık akıllı 
telefonlar ve tabletler hemen herkesin 
günlük hayatında olduğundan, seyahat 
konusunda reklam verenler oldukça etkili 
olan çok yönlü pazarlama deneyimleri ko-
nusunda stratejik düşünmeliler. Bu da rek-
lamlardan alışveriş kartlarına, tüm tüketici 
deneyiminin mobil olarak optimize hale 
getirilmesi gerektiği anlamına geliyor. 
Tüketicilerin kararlarını gerçek zamanlı 
olarak vermeleri, bütçenin masaüstü ve 
mobil arasında esnek biçimde dağılımını 
ve rezervasyon deneyiminin ve ödeme 
sistemlerinin, tüm önemli satın alma yol-
larını kolaylaştıracak biçimde ve özellikle 
mobilde kullanıcı dostu olarak sunulmasını 
gerektiriyor” dedi.  
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Sururi Çorabatır, 
Polonya Antalya Fahri Konsolosu oldu

Haber

Polonya Antalya Fahri Konsolosluğu açılış resepsiyonu Polonya Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Mieczyslaw Cieniuch katılımı ile Akra Barut Hotel’de gerçekleştirildi. Turizmcilerin büyük ilgi 
gösterdiği resepsiyonda Polonya ile ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiği dile getirildi.  

Antalya Polonya Fahri Konsolosu Sururi Çorabatır’ın evsahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Polonya Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Mieczyslaw Cieniuch’in yanı sıra Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Antalya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Antalya İl Emniyet Müdürü 
Cemil Tonbul, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TÜROFED’in  bölge dernek başkanları ve 
Antalya turizm sektörünün temsilcileri yer aldı. 

EXPO 2016’ya davet 
Antalya Valisi Sebahattin Öztürk ise 

her sene Türkiye’yi 200 binin üzerinde 

Polonyalı turistin ziyaret ettiğini söyledi.  

Öztürk, “Polonyalı turist sayısında bu 

sene artış bekliyoruz. 600 yıllık ilişkimizin 

bulunduğu Polonya’nın ayrıca Antalya 

EXPO 2016’da da yer almasını temenni 

ediyoruz” şeklinde konuştu.  

Polonyalı turist sayısı artıyor 
Antalya Polonya Fahri Konsolosu Sururi 
Çorabatır Polonya ile Osmanlı’dan bu yana 
yakın ilişkiler içinde olduklarını söyleyerek 
şöyle konuştu: “İki ülke arasında güven ve 
dayanışma hep olmuştur. Polonya, Lozan 
Antlaşması’ndan önce Türkiye’yi tanıyan 
ilk Avrupa ülkesidir. Bu yakınlığımızın 
önemli bir göstergesidir. Bu ilişki ilerleyen 
yıllar içinde daha da gelişmiştir. Türkiye’ye 
yılda 423 bin Polonyalı turist geliyor. Bu 
sene Polonyalı turist sayısında geçen 
seneye göre yüzde 23 artış gözlemlen-
mektedir. Polonya ve Türkiye arasındaki 
ilişkilerimizin daha da ilerlemesini temenni 
ediyoruz” dedi. 

Polonyalılar Akdeniz’i tercih ediyor 
Akra Barut’ta gerçekleştirilen resepsiyo-
nun ilk konuşmasını Polonya Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Mieczyslaw Cieniuch gerçek-

leştirdi. Polonya ve Türkiye arasındaki dip-
lomatik ilişkilerin 1414 yılında başladığını 
söyleyen Cieniuch, “Antalya’da fahri kon-
solosluğumuzun bulunması Antalya’ya 

tatile gelen ve Antalya’da yaşayan Polon-
yalılar için önemli. Polonya’dan binlerce 
turist her sene Akdeniz kıyılarında tatil 
yapıyor” dedi. 
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Türkiye, 
Rus pazarında ilk sırada

Haber

Rusya Federal Turizm Ajansı’na göre yurt dışına çıkan Rus turist sayısı artmaya devam ediyor. 2013 
yılında yüzde 19 artış gösteren Rus turist sayısının ilerleyen yıllarda daha da artması bekleniyor. 
2013 yılı verilerine göre Türkiye %16,8 pay ile Rus pazarında ilk sırada yer almaktaydı.

Yurt dışına turistik amaçlı çıkışların her 
yıl artmakta olduğu Rusya’da, Federal 
Turizm Ajansı verilerine göre 2010 
yılından bu yana tatil amaçlı yurt dışına 
çıkan turist sayısındaki artış oranı %45 
olup bu artış sadece 2013 yılında bir 
önceki yıla göre %19 olarak gerçekleş-
miştir. Bu istatistiki veriler birçok ülkenin 
Rus pazarına yönelmesine ve her yıl daha 
fazla destinasyona tur düzenlenmesine 
yol açmaktadır. 2013 yılı verilerine göre 
Türkiye %16,8 pay ile Rus pazarında ilk 
sırada yer almaktadır.

Rus turistlerin çeşitlenen tatil 
tercihleri 
Rusların turizm taleplerine bakıldığında, 
özellikle ülkenin coğrafi koşulları nedeniy-
le daha çok deniz-kum-güneş üçlüsünden 
vazgeçemedikleri, ayrıca kültür turlarına, 
kayak merkezlerine ve alışveriş amaçlı se-
yahatlere de ilgi duydukları görülmektedir. 
 
Rusya, son dakika pazarı niteliğini devam 
ettirmekle beraber, özellikle yüksek sezon 
dışında tur operatörleri tarafından verilen 
cazip erken rezervasyon satışlarının ilgi 

gördüğü ve erken rezervasyonlara yönelik 
talebin göreceli olarak arttığı gözlemlen-
miştir. 

Araştırma sonuçları ve tur operatörlerin-
den alınan bilgiye göre satın alınan tur 
paketlerinde ortalama seyahat süresinin 
yaklaşık 9-10 gün olduğu; diğer taraftan 
Rusya Federasyonu’nun diğer kentlerin-
den Türkiye’ye uçuş bedellerinin yüksek 
olmasından dolayı senede 1 kez tatil 
yapma alışkanlığının olduğu, o nedenle 
ortalama seyahat süresinin de yaklaşık 
11-12 günü bulabildiği görülmektedir. 
1 haftalık tatillerinde kişi başı ortalama 
1000 USD civarında harcama yapan 
Rus turistler, ağırlıklı olarak 4 ve 5 yıldızlı 
otelleri tercih etmektedir. 
 
Rusya turizm pazarına ilişkin temel 
rakamlar 
Turizm istatistiklerine göre Türkiye’ye 
gelen Rus turist sayısı 2001 yılından beri 
%563 oranında artış göstermiştir. 2001 
yılı itibariyle Türkiye’yi ziyaret eden Rus 
turist sayısı 757,446 iken bu rakam 2013 
yılında bir önceki yıla göre gerçekleşen 
artış %18,6 olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Antalya, Rus turistler için en fazla tercih 
edilen destinasyonumuz olup, Antalya’yı 
İstanbul izlemektedir. 2013 yılında, 
Türkiye’yi ziyaret eden Rus turistlerin 
%78’i Antalya, %14’ü İstanbul’a gelmiştir.
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Başbakan Davutoğlu  

Yeni Türkiye’nin turizm hedeflerini açıkladı
Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet programını TBMM Genel Kurulu’nda okuyarak Yeni 
Türkiye’nin hedeflerini açıkladı. Hükümet’in turizm alanındaki hedeflerini de açıklayan Başbakan 
Davutoğlu, alternatif turizmi türlerini geliştirmek için çalışacaklarını söyledi. Davutoğlu özellikle 
sağlık turizmine dikkat çekti. 

Haber

Alternatif turizm türleri geliştirilecek 

2023 perspektifinde 50 milyon turist 

ve 50 milyar doları aşan bir turizm geliri 

öngörüyoruz. Hedefimiz; dünyadaki yeni 

turizm eğilimleri çerçevesinde kültür 

turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi, 

inanç turizmi, spor turizmi gibi alternatif 

turizm türlerini geliştirmek ve ülkemizin 

her yöresinin bir cazibe merkezi haline 

gelmesini sağlamaktır. Türkiye’nin özellik-

le Avrupa’da, Kafkaslar’da ve Ortadoğu’da 

termal turizm ve sağlık turizmi konusunda 

önemli bir merkez olması yolunda çalışa-

cağız” dedi. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet programını TBMM Genel Kurulu’nda okudu. Başbakan Davutoğlu tarafından okunan hükümet 

programı ‘İleri demokrasi’, ‘İnsani Kalkınma’, ‘Yaşanabilir Mekanlar ve Çevre’, ‘Güçlü Ekonomi’ ve ‘Önce Ülkü’ başlıklarından oluşuyor. 

Toplam 185 sayfadan oluşan hükümet programında özellikle termal ve sağlık turizmine dikkat 

Dönüşüm programlarında sağlık turizmi de yer aldı 

Başbakan Davutoğlu Hükümetin öncelikli dönüşüm programlarını şöyle sıraladı: 

1. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı 

2. İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı 

3. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı 

4. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı 

5. Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı 

6. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı 

7. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı 

8. İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı 

9. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı 

10. İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı 

11. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı 

12. Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı 

13. Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı 

14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı 

15. Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı 

16. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı 

17. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı 

18. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı 

19. Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı 

20. Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı 

21. Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı 

22. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı 

23. Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı 

24. Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı 

25. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı.

Türkiye Turizm Stratejisi 

Sürdürülebilir bir yapıda sektörü çe-

şitlendirmeyi ve nitelikli hizmet kalite-

siyle birlikte turizm gelirini istikrarlı bir 

şekilde artırmayı öngören Türkiye Turizm 

Stratejisi’ni hazırlayarak uygulamaya 

koyduklarını belirten Davutoğlu, 

“Turizmde son yıllarda hızla büyümüş, 

2002 yılında Türkiye’ye gelen yabancı 

ziyaretçi sayısı 13,3 milyon kişi, turizm 

gelirleri ise 12,4 milyar dolar iken, 2013 

yılında turist sayısı 34,9 milyon kişi ve 

turizm gelirleri ise 32,3 milyar dolara 

yükselmiştir. 

“Sağlık turizmi için gerekli adımlar 

atılacak” 

Başbakan Davutoğlu, “Sağlıkta küresel 

marka haline gelen ülkemizin, sağlık 

turizmi alanında dünyanın önde gelen 

ülkeler arasına girmesi için gerekli adımlar 

atılacaktır” dedi. 
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Muğla yeni rekora gidiyor 
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerini sınırları içinde barındıran Muğla, turist sayısını arttırmaya 
devam ediyor. 8 aylık dönemde Muğla’ya 2.5 milyona yakın turist geldi. 

Haber

Gelen turistin yüzde 41’i İngiliz
Muğla’ya 8 aylık dönemde en fazla turist 
girişi İngiltere’den oldu. İngilizler 1 milyon 
6 bin 54 kişi ile Muğla’ya gelen turistlerin 
yüzde 41’lik bölümünü oluşturdu. İkinci sı-
rada 217 bin 294 kişi ile Rusya Federas-
yonu yüzde 9’luk bölümü, üçüncü sırada 
178 bin 260 kişi ile Hollanda, dördüncü 
sırayı 142 bin 809 kişi ile Almanya, beşin-
ci sırayı da 108 bin kişi ile Fransa izlerdi.

Ağustos ayında 684 bin turist
Muğla geneline en yoğun turist girişinin 
yaşandığı ay Ağustos ayı oldu. Ağustos 
ayında Muğla’ya hava ve deniz yolu ile 
giriş yapan turist sayısı 684 bin kişi oldu. 
Gelen turistlerin içinde yoğunluk yine 
İngiliz turistlere ait olurken, eylül ve ekim 
aylarında da özellikle ikinci ve üçüncü yaş 
gruba ait turistlerin gelmesinin beklendiği 
açıklandı.

Önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla’ya 8 aylık dönemde giriş yapan yabancı turist sayısı 2 milyon 429 bin 999’a ulaştı. 
Geçen yılın aynı döneminde Muğla’ya 2 milyon 328 bin 859 turist girişi olmuştu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre bu yıl yabancı 
turist sayısında yüzde 4 oranında artış kaydedildi.
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Dr. Faik ÖZTUNÇ 
“Turizm ayrıntıların önemli olduğu bir sektördür”

Haber

TÜROFED ve Tourism Today işbirliğinde Forbes dergisi için hazırlanan “Türk Zincir & Grup Oteller” 
çalışmasında önemli açıklamalarda bulunan Divan Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Faik Öztunç, 
“Turizm ayrıntıların önemli olduğu bir sektördür” dedi.

Türk turizminin en önemli markalarından biri olan Divan Grubu, 56 yıldan bu yana turizme hizmet veriyor. Şirket, aldığı ödüller ve sun-
duğu hizmet ile de turizme kalite katıyor. Divan Grubu olarak kısa bir süre önceye kadar sadece Divan markası ile prestijli konaklama 
hizmeti verdiklerini anımsatan Divan Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Faik Öztunç, “Tüm tesislerimizde ödün vermeden sürdürdü-
ğümüz yüksek standartları ve temsil ettiğimiz değerleri hassasiyetle korurken çağın gereklilikleri doğrultusunda da yenileniyoruz” 
açıklamasında bulundu. 

“En önemli finansman kaynağı 

turizmdir” 
Turizm gelirlerinin Türkiye ekonomisine 

katkısını değerlendiren Dr. Faik Öztunç, 

şöyle konuştu: “Ülkeler, uluslararası ticari 

faaliyetlerini ne kadar arttırırsa, ekonomik 

açıdan da dış dünyaya o kadar açık hale 

gelmektedir. Bunun sonucu olarak da 

uluslararası turizm hareketleri artmak-

tadır. Bu bağlamda yabancı turistlerden 

elde edilen her gelir de o ülke için yapılan 

bir ihracat anlamına gelmektedir. Bunun 

sonucu olarak yapılan turizm odaklı her 

türlü yatırım doğrudan ülke ekonomisine 

katkı sağlamakta, en küçük işletmeden 

en büyüğüne hem ekonomik hem de 

istihdam oluşturması anlamında önemli 

bir kaynak oluşturmaktadır. Ülkemizin 

en önemli ekonomik sorunu cari açık ve 

cari açığın finansmanıdır. Bunun temel 

girdisi ihracat, çıktısı da ithalattır. İhracatı 

fazlalaştırarak cari açığın kapanamaya-

cağı bir gerçektir. Çünkü artan ihracat 

beraberinde ithalatı da getirmektedir ve 

ithalatımız ihracattan fazladır. Bu da açı-

ğı artırmaktadır ve gelişmenin doğal bir 

sonucudur. İhracatımız %3 mertebelerin-

de artarken, ithalatımız %10 artmaktadır. 

Bugün 100 ithalat yaparken 60 ihracat 

yapıyoruz; on beş yıl önce ise tam tersi bir 

durum vardı. Demek ki bu fark başka bir 

şekilde kapanmalıdır. Buradaki en önemli 

finansman kaynağı turizmdir” dedi.  

Birçok sorumluluk 
Türk turizmi dünya turizminde önemli 

bir yere geldi. Bu durumun turizmci-

lere önemli bir sorumluluk yüklediğini 

söyleyen Öztunç şöyle konuştu: “Turizm 

sektörü hizmet sektörü olması nedeniyle 

direkt olarak müşterilerle temas halinde 

olduğu için hassas ve ayrıntıların önemli 

olduğu bir sektördür. İnsan unsurunun 

odak noktası olduğu bir sektörde haliyle 

biz turizmcilere de birçok sorumluluk 

yüklenmektedir. Öncelikle hizmet stan-

dartları dışında daha geniş kapsamda 

çevresel etkileri göz önünde bulundurarak 

toplumsal bir bilinçle turizmi ele almalıyız.”

Daha çok turist daha çok döviz 
Türk konuklama sektörünün Türk turiz-

mine katkısını da değerlendiren Öztunç, 

“Bugün ülkemize girmiş veya girmeyi 

planlamakta olan birçok yabancı zincir 

otel markası bulunmaktadır. Artan yaban-

cı turist sayısına paralel olarak hızlanan 

konaklama tesisleri inşaatı, tesislerin 

markalandırılması ve kaliteli hizmet 

anlayışının yükselmesi ile uluslararası 

standartlarda yapıların inşa edilmesi, Türk 

turizmi ve tanıtımı açısından büyük önem 

taşımaktadır. Farklı turizm türlerine göre 

yer alan farklı konsept ve segmentteki 

otellerin markalar ile birleşerek müşteri 

memnuniyetini artırdığı ve sürekliliği 

sağladığı açıktır. 2014 yılı itibari ile inşaatı 

devam eden veya yapımı planlanan yüze 

yakın sadece zincir markalı otel projesi 

bulunmaktadır. Konaklama sektörünün 

markalaşma ile artı değer kazanmasına 

paralel olarak, daha çok turist ve dolayısı 

ile daha çok döviz getirisi sağlamakta 

ve dünya turizminde ilk sıralarda olmayı 

desteklemektedir” diye konuştu.

Turizm çeşitliliği için altyapı 
Gelişen turizm trendleri hakkında açıkla-

malarda bulunan Dr. Faik Öztunç, gelişen 

trendler arasında kongre turizminin 

önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Öztunç, 

“Gelişen trendler arasında kongre turizmi, 

ülkemizin büyük bir potansiyel olduğuna 

inandığım gurme turizmi, kültür ve tarih 

turizmi, spor turizmi daha ön planda 

olacağını düşünüyorum. Gelecekte de 

kesinlikle arkeoloji olacaktır. Ancak 

yukarıda belirttiğim gibi bu turizm 

çeşitliliğini sağlamak için gerekli altyapı 

ve yatırımların yapılması teşvik edilme-

lidir. Teknoloji sayesinde misafirlerimizle 

iletişimimizi hızlandırmış ve ürünümüzün 

pazarlama ve satışında artış sağlamış 

oluruz” şeklinde konuştu. 
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Dünya turizmi 
büyümeye devam ediyor 

Haber

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) yayımladığı Turizm Barometresi’ne 
göre, 2014’ün Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk yarısında dünya çapında uluslararası turizm hare-
ketleri, geçen yılın aynı döneminden 22 milyon artarak yüzde 4.6 büyüdü ve 517 milyona ulaştı.

Ekonomik büyüme 
UNWTO Genel Sekreteri Taleb Rifai, 
bu sonuçların son yıllardaki turizmin 
performansının olumlu bir seyir izlediğini 
gösterdiğini belirterek, “Bu gelişme dünya 
çapında kalkınma ve ekonomik fırsatları 
ifade ediyor. Jeopolitik ve ekonomik so-
runlara rağmen, uluslararası alanda turizm 
varışları 2010’dan beri yılda ortalama 
yüzde  5’lik artışlar kaydetti. Bu trend, 
daha fazla ekonomik büyüme, daha fazla 
ihracat ve daha fazla iş anlamına geliyor” 

dedi. 
 
Büyümeye devam edecek 
Rifai, UNWTO uzmanlarının bu yılın başın-
da turizmdeki büyümeyi yüzde 4 olarak 
tahmin ettiğini hatırlatarak, “UNWTO 

olarak 2010-2020 yıllarını kapsayan 
uzun vadeli büyümenin ise yılda ortalama 
yüzde 3.8 olacağını tahmin ediyoruz” diye 
konuştu.

Ebola Afrika’yı olumsuz etkiledi 
UNWTO Genel Sekreteri Taleb Rifai 
uzmanların, bu yıl Kuzey Afrika’daki 
büyümenin yüzde 4 seviyesinde olacağını 
tahmin ettiğini belirtiyor. Bölgede görülen 
Ebola virüs salgınından dolayı büyümenin 
yüzde 3 olarak gerçekleştiği kaydeden 
Rifai, “Virüs salgını bölgenin imajını ze-
deledi ve bölgeye seyahatleri etkiledi. Bu 
konuda oluşan yanlış algılamalar, bölge 
ekonomisini olumsuz etkiledi. Gereksiz 
yasak ve uyarılar özellikle seyahat ve 
turizm sektöründe zorluklara neden oldu” 

dedi. 

Çin ve Rusya 
Yılın ilk yarısında uluslararası turizm har-
camaları da arttı. Turizm Barometresi’ne 
göre gelişmiş ekonomilerden İtalya’da tu-
rizm harcamaları yüzde 8, Avustralya pa-
zarında yüzde 7, ABD pazarında yüzde 5 
ve Fransa ile Kanada’da ise yüzde 3 arttı. 
Gelişmekte olan pazarlardan Çin ve Rusya 
Federasyonu’nda geçen yılın tamamında 
turizm harcamaları sırasıyla yüzde 26 ve 
yüzde 25 olarak gerçekleşmişti. Talebin 
hala güçlü olduğu söz konusu pazarlardan 
Çin’de bu yılın yarısında turizm harcama-
ları yüzde 16, Rusya’da ise yüzde 4’lük 
artışlar kaydetti.

Turizm Barometresi’ne göre en güçlü büyümeyi yüzde 8 ile Güney Asya ve Kuzey Avrupa, yüzde 7 ile Kuzeydoğu Asya ve Güney 
Akdeniz bölgeleri elde etti. Söz konusu bölgeleri yüzde 6’lık büyümeyle  Amerika, yüzde 5 ile Asya ve Pasifik ve Avrupa bölgeleri 
izledi.
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Tatilciler köpekleri terk ediyor  
Yerli ve yabancı turistler sahiplendikleri köpekleri tatil dönüşü bırakıp gitmeleri tepki çekiyor. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Veterineri Yücel Kılıç, tatil beldelerinde 
hayvan sayısında inanılmaz bir artış yaşandığını açıkladı.

Haber

Yaz tatili için turizm yörelerine gelen yerli 

ve yabancı turistlerin sempati kazanmak 

için sahiplendikleri köpekleri tatil dönüşü 

bırakıp gitmeleri tepki çekiyor. Muğla 

Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan 

Bakımevi Veterineri Yücel Kılıç, tatil bel-

delerinde hayvan sayısında inanılmaz bir 

artış yaşandığını açıkladı.  
 
Hayvanlar kısa süreli 
sahiplenilmemeli 
Yücel, özellikle yaz sezonunda Marmaris, 

Bodrum, Fethiye gibi turistik yöreler-

de sempati kazanmak için köpekleri 

sahiplenenlerin nedense eylül-ekim gibi 

aylarda köpekleri terk ettiğini söyledi. 

Bu köpeklerin kış sezonunda sokaklarda 

başıboş gezdiğini anlatan Yücel, “Muğla 

Büyükşehir hayvan barınağına gelerek 

kısa süreliğine hayvan sahibi olabilir miyiz 

diyenler oluyor. Kısa süreliğine havyan 

sahibi olmak isteyenler bu havyanı 

daha sonra sokağa atacak. Bunlara izin 

vermiyoruz. Geçici bir dönem gezdire-

cekler, kendilerini yaz sezonunda tatmin 

edecekler, ardından hayvanı sokağa terk 

edecekler. Bu köpekleri geldikleri şehirlere 

götürmek yerine bırakmak onlar için daha 

kolay geliyor” dedi.  
 
Sokak köpeklerinde inanılmaz 
artış yaşanıyor 

Tatil dönüşü sokaklara bırakılan hayvan 
sayısında inanılmaz bir artış yaşandığını 
açıklayan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Uzun süre bakılamayacak durumlarda, 
tatil dönüşü olabilir, evlerde olabilir, iş 
değişikliği nedeniyle başka şehirlere nakil 
olabilir bunları göz önünde bulundura-
rak insanların hayvanları sahiplenmesi 
gerekir. Hayvanlara yazık oluyor, biz 
burada kısırlaştırmak için hayvanlar daha 
rahat yaşasınlar diye uğraşırken, bu defa 
kontrol mekanizması kayboluyor. Sürekli 
üredikleri için 10 yıllık bir süreçte ortaya 
çıkan havyan sayısı korkunç rakamlara 
ulaşıyor. Bunun için mevcutların yaşamla-
rının iyileştirilmesinde fayda var.” 
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Yeşil Yıldızlı tesis sayısı artıyor

Haber

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çevreye duyarlı tesislere verilen “Yeşil Yıldız”lı otel sayısı 
artmaya devam ediyor. Bakanlığın belirlediği kriterleri yerine getiren ve Yeşil Yıldız almaya hak 
kazanan tesisler yaptıkları çalışma ve uygulamalarda çevreye önemli katkılar sağlıyor. Bakanlığın 
açıkladığı Yeşil Yıldız alan otel sayısı ise 121 oldu. 

Doğa Residance (Ankara) 

Ankara Hiltonsa (Ankara) 

Fougere Apart (Antalya) 

Side Resort Apart (Antalya) 

Arcadia Hotel Resort (Antalya) 

Paloma Renaissance (Antalya) 

Paloma Oceana Resort (Antalya) 

Amara Dolce Vita (Antalya) 

Rixos Tekirova (Antalya) 

Majesty Mirage Park (Antalya) 

IC Hotel Santai (Antalya) 

TT Hotels Water World (Antalya) 

Xanadu Resort (Antalya) 

Club Blue Waters (Antalya) 

PGS Hotels Kiriş Resort (Antalya) 

Letoonia Golf Belek (Antalya) 

Hotel Side Star (Antalya) 

TT Hotels Belek (Antalya) 

Rixos Lares (Antalya) 

Papillon Zeugma (Antalya) 

Gloria Verde Resort (Antalya) 

IC Green Palace (Antalya) 

Porto Bello (Antalya) 

Delphin Diva (Antalya) 

Timo (Antalya) 

Sentido Perissia (Antalya) 

Concorde De Luxe (Antalya) 

Royal Wings (Antalya) 

Crystal Sunrise Queen (Antalya) 

Trendy Hotels Aspendos (Antalya) 

Limak Lara De Luxe (Antalya) 

Sueno Hotels Beach Side (Antalya) 

Calista Luxury Resort (Antalya) 

Adam & Eve (Antalya) 

Susesi Luxury Resort (Antalya) 

Spice Hotel (Antalya) 

Martı Myra (Antalya) 

Novum Garden Side (Antalya) 

Crystal Palace Family (Antalya) 

Doğaya saygılı tatilci profilinin artış göstermesi ile Yeşil Yıldız’ın önemini bir kez daha ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda doğaya 
önem veren tatilcilerin doğayı koruyan ve saygı duyan tesislere ilgisi her geçen gün artıyor. Bununla birlikte elindeki doğal güzellikle-
ri korumak isteyen oteller de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kriterlerini yerine getirerek Yeşil Yıldız almaya hak kazanıyor.  
 
Türkiye’de Yeşil Yıldız’a sahip otel sayısı artarken en fazla Yeşil Yıldızlı otele sahip olan il Antalya oldu. Antalya’da 60 otel Yeşil Yıldız 
aldı. Antalya’yı 14 otel ile İstanbul, 12 otel ile Muğla, 9 otel ile İzmir takip ediyor. Diğer illerdeki Yeşil Yıldız sayısı ise şöyle: Hatay 4, 
Ordu 3, Şanlıurfa 3, Ankara 2, Denizli 2, Konya 2, Aydın 1, Erzurum 1, Giresun 1, Gaziantep 1, Kocaeli 1, Kütahya 1, Mardin 1, Mersin 1, 
Sinop 1, Yalova 1.

Crystal Hotels De Luxe (Antalya) 

Otium Eco Club (Antalya) 

Royal Dragon (Antalya) 

Crystal Tat Beach (Antalya) 

Baia Lara (Antalya) 

Royal Holiday (Antalya) 

Sensimar Side (Antalya) 

Delphin Imperial (Antalya) 

Commodore Elite Suites (Antalya) 

Trendy Verbena (Antalya) 

Crystal Water World (Antalya) 

Limak Atlantis (Antalya) 

Cyristal Hotels Admiral (Antalya) 

PGS Hotels World Palace (Antalya) 

Crystal Palace Luxury Resort (Antalya) 

Limak Limra (Antalya) 

Champion Holiday Village (Antalya)

Kemer Holiday Club (Antalya) 

Pirate’s Beach (Antalya) 

Club Nena (Antalya) 

Maritim Pine Beach (Antalya) 

Crystal Hotels Flora (Antalya) 

TT Hotels Kimeros (Antalya) 

Korumar Hotel (Aydın) 

Dedeman Park Denizli (Denizli) 

Spa Hotel Colossae Thermal (Denizli) 

Palan Otel (Erzurum) 

Tuğcan Otel (Gaziantep) 

Otel New Jasmin (Giresun) 

Büyük Antakya (Hatay) 

Ontur Hotel (Hatay) 

Fourway Hotel (Hatay) 

Güngör Ottoman Palace (Hatay) 

The President (İstanbul) 

Radısson Blu İstanbul Pera (İstanbul) 

Polat Renaissance (İstanbul) 

Holiday Inn İstanbul City (İstanbul) 

Atik Paşa Four Seasons (İstanbul) 

Doubletree By Hilton İstanbul Moda 

(İstanbul) 

Limak Eurasia Luxury (İstanbul) 

Crowne Plaza İstanbul Asia (İstanbul) 

Radısson Blu Hotel İstanbul-Şişli 

(İstanbul) 

Radıson Blu Hotel İstanbul Asia (İstanbul) 

Elite World Business (İstanbul) 

Renaissance istanbul Bosphorus 

(İstanbul) 

Four Seaons Hotel (İstanbul) 

The Sofa Otel (İstanbul) 

Ontur Otel İzmir (İzmir) 

Paloma Club Sultan (İzmir) 

Aqua Fantasy World (İzmir) 

Radısson Blu Resort & Spa Çeşme (İzmir) 

Mövenpick Hotel İzmir (İzmir) 

Paloma Pasha (İzmir) 

Aqua Fantasy Aqua Park (İzmir) 

Sheraton Çeşme (İzmir) 

Wyndham İzmir Özdilek (İzmir) 

Ramada Plaza İzmit (Kocaeli) 

Hılton Garden Inn Konya (Konya) 

Dedeman Konya (Konya) 

Hilton Garden Inn Kütahya (Kütahya) 

Hilton Garden Inn Mardin (Mardin) 

Olbios Marina Resort (Mersin) 

Suntopıa Palace (Muğla) 

TT Hotels Tropical (Muğla) 

Grand Yazıcı Club Turban (Muğla) 

TT Hotels Sarıgerme (Muğla) 

Sea Garden (Muğla) 

Martı Resort (Muğla) 

La Blanche (Muğla) 

Kefaluka Resort (Muğla) 

Angel’s Peninsula (Muğla) 

Hilton Dalaman Golf (Muğla) 

Letoonia Tatil Köyü (Muğla) 

Ersan (Muğla) 

Hampton By Hilton Ordu (Ordu) 

Balıktaşı City Hotel (Ordu) 

Balıktaşı Otel (Ordu) 

Sinop Antik Otel (Sinop) 

Hilton Garden Inn Şanlıurfa (Şanlıurfa) 

El-Ruha Otel (Şanlıurfa) 

Şanlıurfa Dedeman (Şanlıurfa) 

Limak Thermal Boutique (Yalova)

Yeşil Yıldız’a sahip olan oteller:
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Haber

Six Star Diamond 

D-Hotel Maris’in
Ege ve Akdeniz’in birleştiği büyüleyici Datça Yarımadası’ndaki eşsiz konumu ve üstün hizmet 
anlayışı ile D-Hotel Maris uluslararası otoriteler tarafından bir kez daha ödüllendirildi. American 
Academy of Hospitality Sciences (AAHS), D-Hotel Maris’i dünyada bugüne kadar yalnızca 14 oteli 
layık bulduğu The Six Star Diamond ile taçlandırdı.  

1949 yılında Frank Sinatra’nın her şeyin en iyisine olan tutkusundan doğarak restoranları değerlendirmeye başlayan American 
Academy of Hospitality Sciences (AAHS), Five Star Diamond Ödülü’nden sonra en iyinin de en iyisini Six Star Diamonds Ödülü ile 
de markaları ödüllendiriyor. İlk verilmeye başlandığı yıldan itibaren aralarında Dorchester London, Plaza Athenee, Le Meurice, Trump 
International NY’un da yer aldığı sadece 15 seçkin otele takdim edilen The Six Star Diamond Award almaya hak kazanan D-Hotel 
Maris, Doğu Avrupa’da ilk ödülü alan otel oldu. 

Muhteşem tören
2014 yaz sezonu boyunca ünlü birçok 
ismi ağırlayan D-Hotel Maris Coliseum 
sahnesine heyecan bu defa farklıydı. 
Dünyaca ünlü Fransız soprano Emma 
Shapplin’in muhteşem sahne performansı 
ile başlayan gece, tenor Christopher 
Macchio’nun büyülü sesi, ünlü perküsyon 
ustası Burhan Öcal’ın ritmi ve DJ Murat 
Uncuoğlu’nun müzikleriyle ile unutulmaz 
anlar yaşattı. Doğuş Grubu ve American 
Academy of Hospitality Sciences’ın üst 
düzey yöneticilerinin yanı sıra iş, sanat 
ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri 
katıldığı gecede Doğuş Grubu CEO’su  
Hüsnü Akhan, AAHS Başkanı ve CEO’su 
Joseph Cinque’den ödülü aldı. 

Dünyadaki 15 otelden biri oldu

Yalnızca D-Hotel Maris için değil, Türkiye 

turizminin lüks turizm segmentinde geldi-

ği noktayı kıtalar ötesine duyurmak adına 

Türkiye için de büyük bir onur kaynağı 

olan bu ödül, profesyonel AAHS üyele-

rinin uzun değerlendirmelerinden sonra 

veriliyor. AAHS’nin Mütevvelli Heyeti 

tarafından verilen bu önemli ödül, müşteri 

memnuniyeti, misafirperverlik, hizmet ka-

litesi ve profesyonellik gibi tüm akademi 

standartlarını içinde barındırıyor. Dünyada 

sadece 15 otelin sahip olduğu ve ilk kez 

Doğu Avrupa’da bir otele, D-Hotel Maris’e 

verilen ödül ile ilgili tören gerçekleşti. 

Ödülü Hüsnü Akhan teslim aldı

AAHS Başkanı ve CEO’su Joseph Cinque, 

ödülü sunmadan önce Datça’yı ve 

D-Hotel Maris’i çok beğendiğini belir-

tirken, insanların da bu lüks otelin eşsiz 

manzarasından ve hizmetinden mem-

nun oldukları kadar Datça’ya da hayran 

kalacaklarını söyledi ve alkışlar eşliğinde 

ödülü Doğuş Grubu CEO’su  Hüsnü 

Akhan’a teslim etti. 

 
Farkı detaylarda saklı

AAHS tarafından bu prestijli ödüle layık 

oldukları için çok gururlu olduğunu ve 

akademi, turizm sektöründe güvenilir bir 

ödül kazandıklarını vurgulayan Doğuş 

Grubu CEO’su  Hüsnü Akhan, sürekli 

olarak en üst düzeyde hizmet vermeye 

odaklanırken fark yaratmanın detaylarda 

saklı olduğunu, ve en önemlisi gerçek bir 

takım ruhu ve sadık çalışanlar sayesinde 

bugünkü başarıyı elde ettiklerini belirte-

rek; bundan sonra da otelcilik sektöründe 

sağlayacakları sürdürülebilir hizmet ve 

ürün kalitesi ile başarılarını yeni ödüller ile 

taçlandıracaklarını sözlerine ekledi. 

Armand Assante de törende yer aldı 
Törene katılanlar arasında “Gotti”, “The Mambo Kings,” ve “American Gangster” flimlerin-
de Denzel Washington ve Russell Crowe ile birlikte  rol alan  ünlü aktör, aynı zamanda 
AAHS Mütevvelli Heyeti üyesi Armand Assante de yer aldı.
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Türkiye Leisure Moscow’da

Haber

Türkiye, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen turizm fuarlarından biri olan Leisure Moscow 
Turizm Fuarı’nda yerini aldı. Türkiye’nin 8. defa katılım gösterdiği fuara özellikle Antalya, AKTOB, 
Kalkınma Ajansları ve oteller ilgi gösterdi.

Bu yıl 20. kez düzenlenen Leisure 
Moscow’a Türkiye 8. defa katılım gösterdi. 
Türkiye’nin 350 metrekare alan içinde yer 
aldığı fuarda Rusya’dan kış dönemi içinde-
ki taleplerin arttırılması amaçlandı. AKTOB 
da Antalya ve üye otellerin tanıtımına 
yönelik çalışmalar yapmak üzere fuarda 
yer aldı. Antalya standında BETUYAB, 
Antalya Tanıtım A.Ş ve bölge tanıtım 
materyalleri ile üye otellerin promosyon 
ürünleri ziyaretçilere dağıtıldı. Moskova 
Tanıtma Müşavirliği de futbol turizmine 
ve alternatif turizm ürünlerinin tanıtılması 
hedefi ile basın gezisi yapılması konu-
sunda çalışmalar başlattı. Fuarda, Coral, 
Natalie, Teztour, Pegas, Anex, gibi tur 
operatörleri de yer aldı. 
 
Fuarda Türkiye adına önemli çalışmalarda 
bulunan Moskova Tanıtma Müşaviri Alper 
Özkan, 2013 yılına göre yüzde 13 oranın-

da artış gösteren Rusya’nın Türkiye için 

büyük bir potansiyel olduğunu söyledi. 

Özkan ayrıca Rusya Federasyonu’nda 

yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin 

2015 yılı için belirleyici olduğunu söyledi.  

 

Mardan Palace Satış&Pazarlama 

Koordinatörü Tarkan Duman ise Rusya 

Federasyonu’nda yaşanan siyasi ve eko-

nomik gelişmelerin sezonun 2. yarısını çok 

etkilediğini söyledi. Tarkan Duman, “Fiyat-

ların aşağı çekilmesi nedeni ile pax artmış 

görünse de cirolarda düşüşler yaşandı. 

Üst gelir grubu siyasi belirsizlikler nedeni 

ile kısa süreli iç pazar destinasyonlarına 

yöneldi. Kış dönemi uçuşlarını devam 

ettiren tur operatörlerinin desteklenmesi 

gerekiyor” dedi. Duman ayrıca Leisure 

Fuarı’na otelcilerin gerekli ilgiyi gösterme-

diğini de sözlerine ekledi. 

Rusya Federasyonu’nun Türkiye sınırında-

ki illeri Erzurum, Kars kış sporları merkez-

lerinin tanıtımı hedefi ile fuara katılım 

sağlayan SERKA Tanıtım Ajansı Yetkilisi, 

kayak merkezlerine Rusya Federasyo-

nu, Ukrayna ve Polonya’dan ziyaretçi 

geldiğini, Rusya Federasyonu’ndaki ilginin 

yükseltilmesi için çalışmalar yaptıklarını 

açıkladı. 

Antalya ve üye otellerin tanıtım ürünleri-

nin dağıtıldığı stantta özellikle promosyon 

ürünleri yüksek ilgi gördü. Plaj çantası, ka-

lem, not defteri gibi tanıtım materyalleri 

fuar sonuna kadar tükendi. Türk stantları 

SPA, sağlık turizmi, kongre ve toplantı 

otelleri ile ilgili bilgi almak isteyen seyahat 

acentelarının da ilgisini gördü.
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Turizmde alternatif yönetim modeli: İrlanda

Araştırma Hazırlayan: Necip BOZ

Ülkemizde bugüne kadar turizm politikası-

nın nasıl olması gerektiği yönünde çeşitli 

görüşler ortaya atılmıştır. Ama bunların 

çoğunun sınama yanılma metoduyla 

yapıldığı da bir gerçektir.

Kalkınma planlarının incelenmesinde; tu-

rizmin gelişmesine koşut olarak hedefler 

ve uygulanacak politikalar da değişmiştir. 

Planlarda genel olarak  turizmin yay-

gınlaştırılması, çeşitlendirilmesi, arzın 

ve talebin artırılması, altyapının kamu 

sektörünce, üst yapının özel sektör tara-

fından yapılması gibi hedeflerin yer aldığı 

görülmektedir. 

Diğer yandan turizm politikalarını belir-

leyen ve uygulayan kuruluşların farklı 

olması, beklenen etkiyi doğurmamaktadır. 

Karar alma ve uygulama süreçleri doğal 

olarak uzun olmaktadır. Hatta girişimci 

açısından bıktırıcı da olabilmektedir. 

Bununla birlikte ülkemizin bulunduğu 

coğrafyanın etkisiyle süreklilik arz eden 

bir turizm politikasının oluşturulması da 

bazen mümkün olamamaktadır. Özel-

likle son 15 yıldır Ortadoğu bölgesinde 

oluşan olaylar nedeniyle,  ülkemizin 

turizm hareketlerinin sürekli iniş çıkışlar 

gösterdiği herkes tarafından kabul edilen 

bir gerçektir. Ancak, yukarıda belirtilen 

hususlar, ülkemizin sürdürülebilir ve uygu-

lanabilir bir turizm politikası belirlemesini 

engellememelidir. 

Sektörün kamu kesimini oluşturan Kültür 

ve Turizm Bakanlığı’nda geçirdiğim 30 

yılın tecrübesiyle çok yakından gördüğüm 

bir gerçekle şunu söyleyebilirim: Sürdü-

rülebilir turizm politikasını belirlerken, ka-

nımca yapılması gereken husus; öncelikle 

olmazları belirlemek ve bu konuların 

uygulanmasında ödün vermemektir. An-

cak, bunun sayısı bire indirilmiş güçlü bir 

karar  mekanizması aracılığı ile yapılma-

sında yarar olduğunu belirtmek istiyorum. 

Karar alıcı mekanizmanın da sektörle 

doğrudan ilgili kamu ve özel sektör yetkili-

lerinden oluşması ve verecekleri kararların 

uygulamaya dönük ve ülke gerçekleriyle 

bağdaşır nitelikte olması tartışılmaz bir 

gerekliliktir. İşte bu noktada karşımıza 

İrlanda modeli çıkmaktadır.  

Nedir İrlanda modeli? Aşağıda geniş bir 

şekilde verilecek olan model, kabaca 

turizmle ilgili her konuda yetkiyi elinde 

toplayan, etkin bir karar mekanizması 

oluşturan, çevrenin bozulmaması için 

ülkenin yapacağı ve yapmayacağı turizm 

türünden, açılması istenen balık çiftlik-

lerinin açılıp açılmamasına kadar karar 

verebilen,  hatta 2015 yılına kadar ülkeye 

gelecek turistlerin charter uçuşları yerine 

tarifeli uçuşlarla gelmesine dönük bir 

dizi gelişmelere önceden karar veren ve 

uygulayan bir model. İrlanda Turist Ofisi, 

özel sektör ve kamu sektörünün yetkili-

lerinden oluşan ve özerk bir yapıya sahip 

olan bir kuruluştur. 

İrlanda Turist Kurulu;

- Şirketler kurmak, kendi iştiraklerini alıp 

satmak,

- Hediyelik eşya hizmetlerini organize 

etmek,

- Önemli hibe programları yaratmak,

- Bölgesel turizm organizasyonlarının 

kurulmasını sağlamak,

- Ulusal düzeyde düzenli kent yarışması 

organize etmek,

- Festivaller ve şenlikler düzenlemek,

- Yurtdışında İrlanda’nın imajının geliş-

tirilmesi amacıyla ticari dergi satışını 

sağlamak gibi işlere ilave olarak, turizmi 

ilgilendiren diğer organizasyonları gerçek-

leştirmektedir.

İrlanda Turist Kurulu 1924-1939 yılları 

arasında özel sektör kuruluşu olarak 

çalışırken, 1939 dan itibaren yarı resmi bir 

niteliğe kavuşarak, turizm alanında daha 

etkin çalışma sürecine geçmiştir. Yarı res-

mi nitelikte olan İrlanda turist kurulunda;

- Otel sahibi ve otel işleticileri,

- Otel eğitim okul sahip ve işleticileri

- Otel ve diğer konaklama ünitelerini 

denetleyen ve sınıflandıran kişilerden 

oluşan grup;

1-Ticari kazançları ve özel mülkiyetleri 

yönetmekte,

2-Ulusal düzeyde yollarda turizm amaçlı 

reklam panolarını düzenleme işlerini 

yapmakta,

3-Devlet garantili borçlar temin etmek-

te, Büyük ve küçük ölçekli resort ve  

termal tesislerin geliştirilmesini organize 

etmekte,

4-Ülke içi su yollarının tatil aktivitelerine 

kazandırılmasını sağlamakta,

5- Nehir ve göllerin turizm balıkçılığı 

yönünden geliştirmektedir.

Sürdürülebilir turizm anlayışını kabul eden 

İrlanda, bu amaçla “çabuk zengin olma” 

prensibini uygulamakla birlikte; taşıma 

kapasitesini hedeflere göre düzenlemeyi, 

Agenda 21’e uymayı, altyapıyı geliştirme-

yi, kalite/fiyat güvencesini gerçekleştir-

meyi kararlaştırmıştır. 

Finansal teşvik olarak; sermaye, devlet 

garantili borçlar, hibe ve bağışlar, vergi 

teşvikleri ve iş büyütme projelerini ön 

plana almıştır.

Turizmin gelişmesine öncülük eden 

sermaye kaynakları ise;

- Devlet bankaları,

- Ticari bankalar,

- Ulusal turist kurulu,

- Özel sektör,

- Güçlü ve girişimci ruhlu sermaye şirket-

leri,

- Uluslararası kalkınma bankaları, sayıla-

bilir.

Çevrenin korunması için ise, oldukça etkili 

kararlar alınmakta ve uygulanmaktadır.  

Bunlar kısaca;

- Planlanan faaliyetler: Herhangi bir 

bina ya da geliştirme projelerine izin 

verilmeden turist kurulu bilgilendirilmek 

zorundadır.

- Deniz hayatının kontrolü: Herhangi bir 

balık, midye üreticiliği veya denizle ilgili 

diğer projelerde,  yine, izinden önce turist 

kurulu bilgilendirilmek zorundadır. 

- Çevre koruma ajansı: Turist kurulu da-

nışmanlık konseyine atanmak üze 2 üyeyi 

belirlemektedir. 

- Mahalli otoriteler: Gerek kırsal kesimde, 

gerek şehirde yapılması düşünülen her 

türlü proje için turist kuruluna mutlaka 

danışılması gerekmektedir.  Buna orman 

alanındaki düzenlemeler ile rüzgar enerjisi 

üretimi de dahildir. 

Görev kapsamında standartları da belirle-

yen kurul bunları;

- Stratejik bakış, 

- Kalite güvencesi,

- Uygulamalardan ödün verilmemesi,

- Sadece en iyisi, 

- Endüstri olgunlaşıncaya kadar ki devlet 

yaptırımı,

- Standartların oluşturulması aşamasında 

dış kaynakların değerlendirilmesi,

- Konaklama tesislerinin çevreye duyarlı 

hale getirilmesi, başlığı altında toplamıştır. 

İrlanda turizminin anahtar niteliğindeki 

etkinlikleri, ülkenin pazarlamasında önem-

le vurgulanmaktadır.  Bunlardan belki de 

en önemlisi bizim tam tersimize, kitle 

turizmine izin verilmemesidir. Bunlar;

- Süper manzaralı doğa,

- Rahat ve huzurlu yaşama uygun sakin 

bir ada,

- Özellikli kültür ve eski eserler,

- Kitle turizminin olmayışı,

- Neşeli, hoşgörülü ve arkadaşça insanları,

- Dış mekan sporlarına olanak veren 

mükemmel bölgeler,

- Bozulmamış çevre, olarak sıralanmıştır. 

Yukarıdaki özeliklere göre pazarlanan 

ülkeye ulaşım, tarifeli uçak seferleri ve de-

niz yoluyla yapılırken, kitle turizmine izin 

verilmemesi nedeniyle charter uçuşlarına 

izin verilmemektedir.

Bu kapsamda çevrenin korunmasının 

en büyük zenginlik olması bilincinden 

hareketle; 

- Çevreye duyarlı konaklama tesisleri,

- Pazarın geliştirilmesi ve tanıtılması 

amacıyla sağlanan Avrupa topluluğu 

fonlarının kullanılması, 

- Yüksek kaliteli doğal çevreye dayanan 

ve onunla uyumlu kaliteli ürün sağlan-

ması,

- Doğal ve kültürel çevreyi korurken ve 

iyileştirirken bunun sosyal refah ve eko-

nomiye katkısının sağlanması,

- Tarihi miras olan kültürel varlıkların 

bulunduğu yörenin insanlarının, bu de-

ğerlerin getirebileceği olumsuzlukların en 

aza indirilmesi, gibi düzenlemeler turist 

kurulunca yönlendirilmektedir.

Uygulanan bu politikalarla birlikte 2013 

yılında İrlanda’da, 

- Turist gelirleri %13 artarak, yaklaşık 3.3 

milyar Euro oldu.

- Ziyaretçi sayısı 2009 yılından sonraki 

en yüksek seviyesine ulaşarak 7 milyona 

yaklaştı.

- Turizm işletmeleri 15.000 ekstra iş 

olanağı sağladı

- Atlantik ötesi uçuş hizmetlerinde 

%26’lık bir büyüme gerçekleşti ve bu 

yüksek harcama yapan Amerikanların 

taleplerini arttırdı.

- Hükümetin turizm hizmetlerinde %9’luk 

KDV oranını sürdürme ve hava yolu 

vergilerinin ertelenmesi kararı İrlanda’nın 

rekabet etme gücünü arttırdı ve pozitif 

sonuçlar doğurdu.

- Başbakan tarafından uygulanan turizmi 

gözden geçirme politikası sektörün 

sürdürülebilir büyümesi için bir çerçeve 

oluşturdu 

- Turizm kurulu 4 ana pazar üzerinde Tu-

rizm İrlanda ile birlikte çalışarak gelecek 3 

yıl için belirli hedef ve programlar belirledi.

- Birleşik Krallık işbirliği ile geçici vize dü-

zenlemelerinin genişletilmesi gelişmekte 

olan yeni pazarlardan ziyaretlerine olanak 

tanıdı.

Yukarıda İrlanda Turist Kurulu tarafından 

karar verilen ve uygulanan hususlar ülke-

mizde uygulanamayacak nitelikte değildir. 

Yeter ki karar verici mekanizmaları doğru 

oluşturalım ve sistemimizi kişilere bağımlı 

olmaktan kurtaralım.

1Necip Boz, Turizm Hukuku, Ankara, 

2002, sh. 26

2OECD, Invesment in Tourism, Local En-

terprise Development, İstanbul, 2002
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Köşe Hazırlayan: Enver Öncü

Yeni Türkiye’nin yeni turizmi
Dünyada hızlı gelişen sektörlerden biri 
olan turizm; döviz girdisi, emek yoğun 
sektör özelliği ile yaratılan istihdam 
olanakları ve diğer sektörleri de hareke-
te geçirici özelliği gibi nedenlerle, ülke 
ekonomilerinde oldukça önemli bir rol 
üstlenmektedir. 
 
Turizm; dünyada en hızlı gelişen ve en 
büyük gelir kaynağı sağlama imkanına 
sahip sektörel bir ifadedir. 
 
Dünya Turizm Örgütü’nün geleceğe 
yönelik vizyonel öngörülerine göre, önü-
müzdeki 40 yıl içerisinde de en hızlı ve 
düzenli büyüyecek sektör olarak turizm 
sektörü gösterilmektedir.  
 
Dünya Turizm Örgütü’nce 2015 yılı itiba-
riyle dünya turizm ekonomisinin hacminin 
1.2 trilyon ABD doları; 2020 yılında ise bu 
hacmin 2 trilyon ABD doları olacağı he-
saplanmaktadır. Turizm Türkiye’nin dünya 
pazarında en kolay rekabet edebileceği 
sosyo-ekonomik bir  üründür.
 
Ülkemize 1980 yılında gelen turist sayısı; 
1.288.060 kişi, elde edilen turizm geliri 
326.654.000 ABD dolarıdır. Evet, bugün 
33,8 milyon turist ve 25,3 milyar ABD 
doları gelir ülke turizmimiz adına çok se-
vindirici bir tablodur. Ama unutmayalım ki, 
özellikle yabancı turist itibariyle neredey-
se 30 yılda 30 kat büyüyen bu sektörde 
elde edilen başarıları öncelikli olarak 
devam ettirmek, ilerleyen zamanda da 
üstüne yeni başarıları koymak gerekiyor.   
 
 
Dünya ticaretinde giderek daha önemli bir 
yer edinen turizm sektörünün gelişmesi-
nin temelinde; 
- Gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların  

refah düzeyinin hızla yükselmesi, 
- Dünyada gelişen ulaşım olanaklarının 
artması, 
- Yeni ülkeleri ve kültürleri tanıma,
- Yüksek yoğunluklu kentsel alanlardan 
kaçma, 
- Doğayla bütünleşme ve iş hayatının 
yarattığı gerilimlerden kurtulma, özlemle-
rinin güçlenmesi yatmaktadır. 
 
Dünyada değişen turizm taleplerini 
bugünden yarına vizyonel bir yaklaşımla 
ele alarak çok iyi analiz etmek gereki-
yor. Bugün itibariyle sahip olduğumuz 
sektörel konum birçok dünya ülkesinin 
iştahını kabartıyor, ilerleyen zamanda yeni 
rakiplerin piyasaya girmesi de kaçınılmaz 
görünüyor. 
 
Türkiye turizminin ana ürünü olarak görü-
len deniz, kum, güneş üçlüsünün önemini 
göz ardı etmeden, Türkiye turizminin ana 
ürünlerini destekleyen tüm alternatif 
turizm ürünlerini ön planda tutmak; golf,  
kayak, binicilik, futbol, başta olmak üzere 
pek çok turizm dinamiğini barındıran spor 
yatırımlarıyla ilgili projeler geliştirmek 
gerekiyor. 

Türkiye turizmine artan talep baskısı 
altında yatırımlar durdurulamayacağına 
göre,  iç ve dış talebi dikkate alınarak 
kapasite kullanım verimliliğini artırmak 
ve ürün çeşitlendirmesi yoluyla sezonu 
uzatmak temel hedeflerden biri olmak 
zorunda. 
 
Sadece kapasite ve sayılara odaklanmış 
tesis-işletme odaklı turizm anlayışın-
dan, insana ve insanın doğayla sağlıklı 
ilişkisine yoğunlaşan, kalite ve çevre 
odaklı turizm anlayışına geçiş geleceğin 
turizminde çok ama çok önemli bir yere 

sahip. 
Bu bağlamda, özellikle tarihi ve coğrafi 
zenginliklerimizi turizm ürünlerimizle bir 
araya getirirken çevreyi tüketen değil bir 
anlamda yeniden üreten bir çevre bilinci 
oluşturmak sadece turizm sektörünü 
oluşturan aktörlerin değil tüm ülke sev-
dalılarının temel dileği ve felsefesi olmalı. 
Devletimiz tüm unsurlarıyla ülkemizin 
gelişimi için çok önemli projelere ve ge-
lişmelere imza atıyor, turizm sektörümüz 
bu olumlu gelişmelerden doğrudan veya 
dolaylı pozitif yönde etkileniyor. Barışı ön 
planda tutan, dünya ülkeleriyle sağlam, 
tutarlı ilişkiler kurmayı düstur edinen ve 
ikili anlaşmalarla vizeleri bir bir kaldıran 
başarılı bir dış politika; Dönem dönem 
yaşanan küresel ekonomik krizlerin 
etkilerini çok iyi analiz eden ve tedbirlerini 
başarıyla alan mali ve finansal kamusal 
otorite;  Gün be gün gelişen ve büyüyen 
karayollarımız, dünyanın sayılı havaalanları 
ile rekabet edecek performansa sahip 
havaalanlarımız, sayıları hızla artan uluslar 
arası standartların çok üstünde kalan yat 
limanlarımız ve son yıllarda Avrupa’da ve 
hatta tüm dünyada gösterdiği başarı-
larla alanında en üst sıralara çıkan Türk 
Havayolları(THY) başta olmak üzere 
birçok başarılı atılım ve çarpıcı değişim;  
turizm sektörünün gelişimi için olumlu bir 
atmosfer oluşturmaktadır. 
 
Gittikçe keskinleşen dünya rekabet 
sürecinde, bu atmosferin değerini bilerek 
“Yeni Türkiye’nin Yeni Turizmi”ni gele-
ceğe taşırken bu sektörel gelişiminin 
olmazsa olmazının “mutlak kararlılıkla yeni 
başarılara imza atmak” olduğunu asla 
unutmayalım. 
 
Daha nice sürdürülebilir başarılar 
dileğiyle…  

TÜROFED / 54



Haber

Hibe desteği alacak

ALTİD, turizmi çeşitlendirme çalışmaları 

kapsamında çok önemli bir projeye daha 

imza attı. Dernekten yapılan açıklamada 

şu ifadelere yer verildi: Derneğimizin 

TR61/14/TRZMK/0031 numaralı 

“Alanya Doğa Sporlarını Geliştirme Proje-

si”,  BAKA’nın 2014 mali destek programı 

kapsamında hibe desteği  kazanmıştır. 

Ürününü çeşitlendirecek

BAKA’nın yüzde 80’nini destekledi-

ği  ve  Alanya Belediyesi, Alanya Doğa 

Sporları Kulübü (ALDOSK), Alanya Turizm 

Tanıtma Vakfı’nın (ALTAV) iştirakçi olduğu 

projemizin  genel amacı; Türkiye’nin spor 

yolu ile tanıtımına, spor turizminde varış 

noktası çeşitlenmesine, entegrasyonuna, 

tercih edilirliğine,  rekabetin arttırılma-

sına katkıda bulunmak, özel amaçları ise 

Alanya’nın doğa sporları, trekking-hiking 

(Doğa yürüyüşü), bisiklet sporu yolu ile 

tanıtımını yapmak, bölgemizde turizmi 

mevsimsel özelliğinden çıkararak turizm 

sezonunu uzatmak, sezonun 12 aya 

yayılması, turizmde ürünümüzü çeşitlen-

dirmektir. 
 
Turizm fuarlarında tanıtılacak

Doğa sporlarına elverişli olan bölgemizde 

mevcut potansiyeli  alternatif turizm ola-

nakları ile sürdürebilmek gayesi ile parkur 

haritası çizilen;  Alanya doğuda Syedra ve 

Leartes Antik kentlerinden  kuzeydoğu-

da  Akdağ Kayak Merkezi, Oba – Alacami, 

Kızılalan, Aksaray, Basırlı, Mahmutseydi, 

Türktaş, Süleymanlar,   Karamanlar, Gede-

vet, batıda Alara Han, Hamaxia,  kuzeyde 

Küçük Ayasofya  tarihi alanı, güneyde 

Alanya merkezi Karayolları mevkiini içine 

alan 56 kilometre genişliği, 40 kilometre 

derinliği ile toplam 2 bin 170 kilomet-

rekarelik  alanda birbiri ile bağlanabilen 

mevcut  yollarda  trekking, bisiklet ve 

offroad güzergahların Alanya merkez-

den başlayarak, kilometreli yönlendirme 

levhaları, parkur haritalı bilgilendirme 

panoları, işaret çubukların konumlandı-

rılarak belirlenmesi,  gereken kısımlarda 

geçiş köprüleri, gözetleme/buluşma 

kulesi  konulması sağlanacaktır. Güzer-

gahların belirlenmesi ile birlikte  harita ve 

parkurları tanıtan broşürlerin hazırlanarak 

turizm fuarlarında kullanılması, parkur 

alanları doğa yürüyüşleri eğitimlerinin 

verilmesi ile Alanya halkına ve  bu sporun 

meraklılarına yaygınlaştırma faaliyetle-

rinde bulunulması,  bir adet oryantiring 

haritası da çizdirilmesi  projede yer alan 

faaliyetler arasındadır.

Alanya 12 ay turizm için 
doğa turizmine yöneldi
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, (ALTİD) “Alanya Doğa Sporlarını Geliştirme Projesi” için 
BAKA’dan hibe desteği alacak. ALTİD, 2 bin 170 kilometrekarelik alanda doğa turizmini devreye 
sokacak.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, 2 bin 170 kilometrekarelik  alanda doğa turizmini devreye sokacak.
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Turizm Bakanlığı’ndan 
engelsiz turizme tam destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın, görev kapsamındaki konu başlıklarında süregelen “engelsiz yaşam” 

çalışmalarına büyük önem verdiği vurgulanarak engelli vatandaşların Bakanlığın sunduğu hizmetlerden daha fazla yararlanabilmesi 

için birçok proje yürütüldüğü belirtildi.

Haber

Engelleri kaldırıyor 
Turizm tesislerinde engelli yatak kapasi-

tesinin arttırılması ve engellilere sunulan 

hizmetin kalitesinin yükseltilmesinden 

sesli kitap, eve teslim kitap gibi proje-

lerin yürütülmesine kadar çok sayıda 

çalışmaya imza atıldığı ifade edilerek 

son dönemde müze ve ören yerlerindeki 

engelleri kaldırmaya yönelik planlamalara 

da hız kazandırıldığı kaydedildi. 

Bakan Ömer Çelik, konuyla ilgili çalışma-

lara ilişkin olarak şunları söyledi: “Bakanlık 

olarak sorumluluğumuzdaki alanlarda en-

gelsiz bir yaşam için hem uygulama hem 

de Ar-Ge çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 

Son dönemde Bakanlığımıza bağlı pek çok 

alanda yaptığımız engelli vatandaşları-

mıza yönelik çalışmalara, her geçen gün 

yenilerini ekliyoruz. Bu çalışmalar özellikle 

engelli vatandaşlarımızın yoğun olarak 

kullandığı müzelerde hayata geçiyor.  
 
2 yılda 10 müze 
Bakanlığım, son iki yılda engelliler için 

454 bin 165 lira ödenekle 10 müzede 

ulaşılabilirliğin sağlanmasına yönelik 

uygulamalar yaptı ve bu müzeler gerekli 

donanımlarla engelli ziyaretçiler için 

engelsiz bir ortama dönüştürüldü. 2014 

bitmeden bunlara ek olarak beş müze ve 

beş ören yerinde daha engellilere yönelik 

düzenlemeleri tamamlamayı planlıyoruz. 

Son on yıla baktığınızda ise mevcut 

müzelerin onarımı, teşhir-tanzimi, ören 

yerlerinin çevre düzenlemesi ve yeni 

müze inşaatı çalışmaları için yaklaşık 2 

milyon 213 bin 900 lira ödenekle 44 

müze ve 2 ören yerinde engelli ulaşıla-

bilirliğine yönelik düzenleme çalışmaları 

gerçekleştirildi.” 
 
Engelli turizmi Türkiye için önemli 
Bakanlığın sorumluluğundaki bir diğer 

başlığın da kütüphaneler olduğunu 

kaydeden Bakan Çelik şunları ifade etti: 

“Bilgiye ulaşmada en önemli merkezler 

olan kütüphaneler de engelli vatandaşlar 

için yeniden şekillendiriliyor. Ayrıca kütüp-

haneye gidemeyen engelli vatandaşla-

rımız için devreye Milli Kütüphane’nin iki 

ayrı hizmetiyle yine Bakanlığımız giriyor. 

Bu iki hizmet; Konuşan Kitaplık ve Görme 

Engelliler Hizmet Merkezi. Bu yapılanmay-

la vatandaşlarımız; kütüphanenin web 

sayfası üzerinden gelişmiş arama seçe-

neklerini kullanarak, katalogda bulunan 

sesli kitapları bilgisayarlarına indirerek 

ya da internet üzerinden online olarak 

bilgiye ulaşabiliyor. Turizm sektörüne 

baktığımızda ise bu konu bambaşka bir 

boyuta taşınıyor. Sektör gereği burada 

koyduğumuz her tuğla, vatandaşımıza 

hizmetin yanı sıra yabancı turiste bir 

cazibe unsuruna dönüşüyor. Çünkü 

dünyada turizm sektörü ‘engelli’ tanımını 

daha geniş ve farklı kullanıyor. Yaşlı nüfus 

-bazı hareket kısıtlamaları nedeniyle- bu 

tanımın içinde kabul ediliyor. Avrupa 

ülkelerinde bu yaş grubunun hem bütçe 

hem de sağlık açısından seyahat etme 

olanağına sahip olduğunu görüyoruz, bu 

nedenle engelli turizm hedef kitlemiz için 

önemli bir yer tutuyor.

Otelleri teşvik ediyor 
Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde engelsiz bir yaşam için yürür-

lükte bulunan yasa ve yönetmeliklerin hayata geçirilmesi, sistematik çalışılması, yeterli 

ve doğru uygulamalar yapılması için merkezi ve yerel yönetimlerle koordineli çalışmaya 

önem veriyoruz. Belirli bir kapasite üzerindeki otel ve tatil köylerinin erişilebilirlik konu-

sunda zaten yapmaları gerekenler var. Bakanlığımız bu konuda zorunluluk kapsamında 

olmayan küçük tesislere de gerekli düzenlemeleri yapması için tavsiyede bulunuyor, 

onları teşvik ediyor.” 
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Dünya markası Kazdağları’nda 

Haber

Dünyada 81 ülkede 7 bin 600 oteli bulunan Wyndham Grubu, Balıkesir’in Edremit 
ilçesinde de hizmet verecek. 

Wyndham Grubu ile Öngen Turizm İnşaat 

Limited şirketi arasında franchise anlaş-

ması imzalandı. Güre mahallesi sınırları 

içinde halen inşaatı devam eden otel, beş 

yıldızlı ve 300 yatak kapasitesine sahip 

olacak. 27 bin metrekarelik alan üzerine 

kurulan otel, aynı zamanda 2 bin metreka-

re kapalı alanlı ve içinden asansörlü olan 

üç katlı termal SPA merkezine sahip 

olacak. 

 

2015 yılının Haziran ayında hizmete 

girmesi hedeflenen tesis, bir adet 400 

metrekare ve beş adet de muhtelif bü-

yüklüklerde toplantı salonları ile bölgenin 

kongre oteli ihtiyacına da cevap verecek. 

 

Öngen Turizm İnşaat Limited şirket yetki-

lisi Mehmet Öngen, “Termal turizmin par-

layan yıldızı olan Güre’deki yeni projemize 

2013 yılında başladık. Kapasitemiz 100 

adet standart ve 21 adet süit odadan 

oluşuyor. Şu anda yüzde 60 seviyesin-

deyiz. Bir aksilik olmazsa 2015 yılının 

Haziran ayında hizmete açmayı hedefliyo-

ruz. Son yıllarda bir hayalimiz vardı. Çünkü 

yabancı bir otel zinciri, geldiği bölgenin 

markasını etkiler. Bu çerçevede, bir yan-

dan otelimizin inşaatına devam ederken, 

öte yandan da bu yılın başından beri 

Wydham Grubu ile görüşmelere başladık. 

Dünyanın en büyük ve prestijli bu grubun 

en popüler markası olan Ramada’ya talip 

olduk. Nihayet nihai anlaşmaya vardık. 

Resmi imzalar atıldı. ‘Ramada Kazdağları 

& Thermal’, İstanbul-İzmir aksında Kuzey 

Ege’nin ilk yabancı zincir oteli olacak” diye 

konuştu.
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Köşe Hazırlayan: Dr. Enis G. Tataroğlu

Kültür ve kültürel miras turizmi pazarı 
tüketicilerinin genel özellikleri

Kültür ve turizmin birçok bakımdan ilişkili 

olduğu yaygın bir şekilde kabul edilmek-

tedir.  Turizm ilişkilerine konu olmadan ve 

turizm endüstrisinin kurumsal yapısı ile 

ilişkiye girmeden kültürlerin sergilenmesi, 

gösterilmesi ve tanıtılması artık günü-

müzde mümkün görünmemektedir. Ülke 

ve topluluklar kültürel özelliklerinin daha 

fazla bilinmesi ve tanınmasını sağlamak 

için turizm endüstrisi ile ilişki kurmak du-

rumunda kalmaktadır.  Günümüzde turizm 

endüstrisi ile kültür endüstrisi arasındaki 

ilişkilerin yoğunluğu bu iki kurumu sürekli 

olarak birbirleri ile etkileşim altında bu-

lunmaya itmektedir. Kültür endüstrisinin 

turizm endüstrisine göre daha geniş ve 

seyahat ile doğrudan bağlantılı olmayan 

kültür unsurlarını kapsadığı ileri sürülse 

de, turizm ile ilgisi yokmuş gibi görünen 

herhangi bir kültür unsurunun zamanla 

bir kültür turizmi ürünü haline gelebi-

leceğinin birçok örneği bulunmaktadır. 

Nitekim bazı araştırmalarda, kendilerini 

kültür turisti olarak görmedikleri halde, 

Avrupa’ya gelen turistlerin dörtte üçünün 

bir kültür turizmi çekim merkezini ziyaret 

ettiği görülmektedir. Bu nedenle tur ope-

ratörleri giderek artan bir şekilde kültür 

turizmi çekim noktalarına tur paketlerinde 

yer vermektedirler. 

 

Uluslararası turizm, ülkelerin farklı ve 

özgün özelliklerini yani,  kimliklerini sunma 

ve gösterme ile ilgili bir endüstri oldu-

ğundan ve bu farklılıklar ülkelerin kültürel 

özelliklerinde yer aldığından kültür ile ilgili 

konular her zaman turizmin ana kaynağı 

olmaya devam edecektir.  Nitekim turiz-

min bir endüstri haline gelmesinden önce 

seyyah, maceraperest ve kâşifler başka 

ülke, toplum ve kültürleri tanıma, bilme ve 

keşfetme arzusu ile seyahat ettiklerinden 

ilk turizm hareketlerinin kültür odaklı 

olduğunu ileri sürmek yanlış olmayacaktır. 

Turizmin kitleselleşmesinden önce başka 

yer ve toplumları ziyaret etme ve farklı 

kültürleri tanıma ve keşfetme isteği ile 

bağlantılı seyahat nedenleri,  günümüz 

kültür turizminin ve kültür turistinin 

de ana motivasyonu haline gelmiştir. 

Bu,  kitle turizminin eğlence ve dinlence 

ağırlıklı yapısına göre daha değişik bir algı 

durumuna işaret eder ve kültür turizmine 

katılan turist tipinin kitle turizmine katılan 

turist tipine göre ekonomik, sosyal ve 

kültürel özellik bakımından birçok farklılığa 

sahip olduğunu gösterir.  

 

Ancak, kültür turizmini içeren turizm 

faaliyetlerini ve turist tipini sınıflamak ve 

tanımlamak kolay bir çalışma olmamıştır.  

Kültür turizminin kapsamında müzelere, 

anıtlara, eski ulusal ve dini yapılara ve 

arkeolojik sitelere yani, ‘eski’ ve ‘tarihsel’ 

mirasa yönelik turizm faaliyetlerinin yer 

aldığı ilk anda akla gelmektedir. Ancak,  

kültür turizmi sadece kentsel alanlara 

değil, kırsal alanlara ve ‘yaşayan’ kültüre 

yönelik turizm faaliyetlerini de içerdi-

ğinden bu faaliyetlerin daha geniş bir 

perspektifte ele alınması gereklidir. Kültür 

bir toplumun yarattığı bütün maddi ve 

manevi değerler olarak tanımlandığın-

dan bu değerlerin birçoğu turizme konu 

olabilmektedir. Bu nedenle, kültür turizmi 

herhangi bir turizm türü olarak değil, 

bütün turizmleri içine alan bir üst çatı 

ya da şemsiye gibi de görülmektedir. Bu 

bağlamda, kültür turizmi faaliyetlerinin 

içeriğinde plastik ve görsel sanatlar, gast-

ronomi, alışveriş, moda medya, dizayn gibi 

modern popüler kültür unsurları, karnaval, 

festival ve şenlikleri içeren yaşayan kültür 

etkinlikleri, fotoğraf, seramik, el sanatları 

gibi geleneksel sanatlara ilişkin öğrenme 

pratikleri de yer almaktadır. 

 

Bu belirtilen faaliyetlere katılan turist 

guruplarının birbirlerinden oldukça farklı 

özellikleri olduğu açıktır. Ancak,  müze 

ziyaretçileri ile moda etkinlikleri veya 

geleneksel el sanatlarını izleyen veya 

deneyimlemek isteyen kültür turistlerini 

karşıt gurup turistlerden özellikle kitle 

turistlerinden ayıran bazı genel özellikleri 

belirtmek mümkündür.    

 

Öncelikle, kültür turistleri için ‘yolculu-

ğun’ veya  ‘seyahatin’ kendisi merak ve 

heves kaynağıdır. Yolculukların her biri 

kişinin kendisini zenginleştirmek için bir 

fırsattır.  Kültür turistlerinin büyük bir 

çoğunluğu yeni ve farklı yerleri deneyim-

lemekten hoşlanırlar ve bu deneyimden 

elde ettikleri hazzın bir kısmı ‘seyahatin’ 

kendisinden kaynaklanır. Seyahatin yeni 

manzaralar, sesler, tatlar, kokular sunan 

bir amacı olmalıdır. Kültür turisti kendisine 

turist gibi bakılmasını istemez; o daha çok  

‘gezgin’ gibi tanımlanmayı tercih eder.  

Özellikle üst ve orta üstü gelir gurubunda 

bulunan kültür turistleri için ‘turist’ olmak 

statü kaybı anlamına da gelmektedir.  

 

Kültür turistleri çok aktif bir şekilde ‘fark-

lılık’ arayışındadır. Farklılık, alışkın olduğu, 

tanıdığı ve bildiğine benzemeyen her 

şeyi içerebilir. Bu farklılık bir destinasyon, 

yaşam tarzının herhangi bir görünümü, 

doğal ya da kültürel bir özellik, yiyecek-

içecek vb. gibi toplumsal ve kültürel 

yaşama ilişkin herhangi bir detay olabilir. 

Dolayısıyla kültür turisti ziyaret ettiği 

ülkenin sosyal ve kültürel özeliklerine 

meraklı ve aktif bir turist tipidir.  

 

Kültür turisti ziyaret ettiği destinasyon-

dan manevi ya da bilişsel olarak gelişmiş 

olarak ayrılmayı umar ve seyahatten 

kişisel gelişimi için bir katkı bekler. Başka 

bir deyişle, pasif dinlence ve eğlenceden 

ziyade manevi doyum, bilgilenme ve edi-

nilen olumlu deneyimler daha önemlidir. 

Seyahatten sosyal ve kültürel sermayesi 

artmış olarak dönmeyi umar.  

 

Kültür turistleri seyahat kararlarını 

destinasyonlar ile ilgili reklamlara bakarak 

vermezler. Destinasyonların medyada na-

sıl tanıtıldığı ve temsil edildiği karar alma 

süreçleri için çok etkili değildir. Seyahat 

kararlarında kendilerine benzer kişilerin 

deneyimleri önemlidir. Ancak gerçek bir 

kültür turisti için destinasyon seçiminde 

en önemli faktör kendi kişisel arayışıdır. 

Bu nedenle çekici faktörlerden ziyade 

itici ya da öznel faktörler destinasyon 

seçiminde daha belirleyicidir.  

 

Kültür turisti ziyaret ettiği destinasyon ve 

yerli halkıyla gerçek bir etkileşim içerisin-

de olmak ister. Yerel halk ile yakın temas 

kurmak isterler, bu nedenle yerel ulaşım 

araçlarını, lokantaları ve kamusal alanları 

tercih ederler. Özellikle sırt çantalı kültür 

turistleri yerel yaşam tarzı içerisinde yer 

alarak alışkın oldukları günlük rutinlerin-

den olabildiğince uzaklaşmak isterler.  

 

Kültür turisti otantik deneyimlerin arayışı 

içerisindedir. Birçok kültür turisti ya kişisel 

gelişimi ya da ziyaret ettiği yerler, top-

luluklar ve gerçekleştirdikleri faaliyetler 

bakımından otantiklik arayışı içerisindedir. 

Kendilerinin modern gezginler ya da 

kâşifler olarak görme eğilimindedirler. 

Tıpkı belgesel TV kanallarında yer alan 

programlarda olduğu gibi sıra dışı ve az 

rastlanılan doğal ve kültürel özellikleri bul-

ma ve deneyimleme arzusundadırlar.  

 

Kültür turisti ‘gerçek’ deneyimlerin 

arayışı içerisindedir. Yapay ve turistler 

için oluşturulmuş düzmece kurgulardan 

hoşlanmaz. Kitle turistleri için oluşturul-

muş yapaylıklardan hoşlanmadıklarından 

ve doğal ortamlarda yer almak istedik-

lerinden temalı parklar, eğlence siteleri 

veya kır ve köy yaşamının taklit edildiği 

ortamlarda ve faaliyet ve etkinliklerde 

bulunmak istemezler. Onlar için bir temalı 

parkı ziyaret ederek en son teknolojilerin 

kullanıldığı haz olanaklarını deneyimlemek 

yerine, sokak festivalleri, yayla, kiraz, 

kayısı ya da dut festivali adı altında orga-

nize edilen ve yerel topluluğun kendisine 

yönelik olarak gerçekleştirdiği festivalleri 

izlemek çok daha anlamlıdır.  

 

Kültür turizmi, ülke ve toplulukları birbirine 

yaklaştıran, farklılıkları ortaya çıkartan 

ve kültürler arasında olumlu etkileşimler 

yaratma potansiyeli bakımından oldukça 

önemli bir turizm alanıdır. Buna karşın, yu-

karıda belirtilen ve oldukça seçici ve kitle 

turistine göre son derece farklı niteliklere 

sahip kültür turistlerinin motivasyon 

yapıları dikkate alınmadan pazarlama ve 

yatırım çalışmalarında bulunmanın kültür 

turizminden beklenen katkıları vermeye-

ceği de oldukça açıktır.
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5. Van Denizi 
Seyahat ve Turizm Fuarı

Haber

Van Seyahat ve Turizm Fuarı 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ortadoğu Expo 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar bu sene kapılarını 5. defa açtı. Açılışa Adalet Ba-
kanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrrahman Arıcı da katıldı.

Katılım geçen senelere göre 
yüksekti  
Bölgenin marka fuarı olmayı hedefleyen 
Van Seyahat ve Turizm Fuarı’na 8’i yurt 
dışından 80 firma iştirak etti. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın, bölgenin gelişimi 
açısından önemsediği, ilin ve bölgenin 
turizm potansiyelinin Türkiye’ye duyurul-
ması, ilin ve bölgenin bir cazibe merkezi 
haline gelmesi için büyük destek vermiş 
olduğu Van Seyahat ve Turizm Fuarı’na 
bu yıl farklı bölgelerden 25 civarında il 
katıldı.  
 
Yabancılar da ilgi gösterdi 
Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın des-
tekleri ile Kuzey Irak bölgesinden 6 turizm 
firması, İran İslam Cumhuriyeti’nden 15 
civarı turizm firmasının yanı sıra Erme-
nistan ve Gürcistan’dan da katılımcılar ve 
ziyaretçiler yer aldı. 
 
Bölgenin renkleri fuardaydı 
Van ekonomisini canlandırmayı hedefle-
yen Van Seyahat ve Turizm Fuarı, bölge-
nin tüm renklerini Van’da buluşturmayı 
hedefledi. Turizm il müdürlüklerinin yanı 
sıra, oteller, seyahat acenteleri, kaplıca ve 
termal oteller, kalkınma ajansları, yöresel 
firmaların katıldığı fuar, yapılan etkinlikler 
ile çok renkli geçti. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde TOBB, KOSGEB, TÜRSAB, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi 
Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Organize Sanayi Bölgesi (OSB), TÜMSİAD, MÜSİAD, Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği 
(TEYD) ve Ajans Asya Fuarcılık ve Organizasyon destekleri ile 18 - 21 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen 5. Van Seyahat ve 
Turizm Fuarı renkli görüntülere sahne oldu. 
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rumda. Dolayısıyla, turist kabul eden tüm 

ülkelerin ilgi odağında… Diğer yandan,  

balayı seyahatleri de genç Hintliler için 

vazgeçilmez önemde. Tatil ve iş amaçlı 

tatil planlarını erteleyebilen Hintlilerin 

balayı seyahatlerinden vazgeçmedikleri 

gözlenmiş. (Yeni Zelanda’da yapılan bir 

araştırmada, 25-34 yaş arasındaki Hintli 

çiftlerin seyahatlerinin % 56’sının balayı 

amaçlı olduğu görülmüş.)   

 

Pazarın Genel Eğilimleri 

- Hindistan pazarı,  seyahat harcamaları 

dikkate alındığında, genelde düşük bütçeli 

tatil ve akraba-eş-dost ziyaretleri ile 

tanımlanıyor. (Seyahat başına ortalama 

harcama miktarı 800-1000 ABD Doları 

arasında değişiyor.) Yüksek harcamalı lüks 

seyahatler sayıca az olmakla beraber, 

pazarda önemli ağırlığı var. Ancak bu 

durum, destinasyonlar arasında da 

büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin, çok 

sayıda Hintli öğrencinin eğitim gördüğü 

İngiltere’yi her kesimden Hintli (çok 

zengin, varlıklı ya da orta sınıf) ziyaret 

ederken, Avusturya ve İsviçre, genelde 

çok varlıklı Hintlileri cezbediyor. 

 

- Hintliler, havayolu şirketlerinin ve otel-

lerin sunduğu cazip tur fiyatları ned-

eniyle çoğunlukla yakın destinasyonları 

tercih ediyor. Dünya Turizm Örgütü’nün 

verilerine göre, toplam yurtdışı çıkışların 

%35.5’i Asya’ya, %33’ü Orta-Doğu’ya, 

%17.5’i Avrupa’ya, %7.5’i Amerika’ya, 

%5’i Afrika’ya ve %1.5’u Okyanusya’ya 

yöneliyor. Ülke bazında ise, Tayland birinci 

sırayı alırken, Suudi Arabistan,  Singapur, 

Bahreyn, Kuveyt ve Dubai, Malezya, Çin, 

Hong Kong… onu izliyor,  

 

- Uzak destinasyonlar, cazip ulaşım 

olanakları ve tur fiyatları ile tercih ediliyor. 

Başta Amerika ve İngiltere (Avrupa 

ülkelerinden sadece İngiltere, Hintliler 

için en çok tercih edilen 10 ülke arasında 

yer alıyor) olmak üzere İtalya, İsviçre ( 

doğal güzellikleri ve kış turizmi olanakları 

ile daha çok yüksek gelir grubuna hitap 

ediyor), Almanya, Avusturya, Hollanda ilgi 

gören ülkeler. 

 

- Daha önce gidilen birçok destinasyon 

dışında yeni yerler keşfetme isteği de 

pazarı yönlendiriyor.  Türkiye, bu kap-

samda, keşfedilmeye değer bir ülke olarak 

görülüyor.  

 

- Elverişli iklim, doğal-tarihi ve kültürel 

değerler, eğlence aktiviteleri-gece hayatı, 

yurtdışı seyahat kararlarını etkileyen 

faktörler.  Mutfak kültürü, Hindu dinine 

mensup pek çok Hintlinin, dini inançları 

gereği vejetaryen olması, yeme-içme 

konusundaki muhafazakar tutumları 

nedeniyle özel önem taşıyan,   diğerlerini 

bütünleyen önemli bir motivasyon 

unsuru. 

 

- Alış-veriş, Hintliler için, yurtdışı seya-

hatleri motive eden en önemli unsur-

lardan bir diğeri. Örneğin Dubai, alışveriş 

olanakları ve çeşitli aktiviteleri nedeni-

yle, Hintliler için özel bir destinasyon 

konumunda. (Yurtdışı seyahate çıkanların 

%50’si, alışverişi, seyahatlerinin ana ned-

enlerinden birisi olarak saymıştır) 

 

- En fazla, okul tatillerine de denk gelmesi 

nedeniyle, Nisan’ın ikinci yarısı-haziran 

sonu ve ekim sonu-ocak başı dönemler-

inde seyahate çıkılıyor.   

 

- Paket turlarda, genel olarak bütçeleri 

zorlamayan, 3 ve 4 yıldızlı otelleri tercih 

edilirken, bireysel çıkışlarda daha nitelikli 

tesisler aranıyor.  

 

- İsim yapmış, moda olan destinasyonlara 

seyahat,   hala bir statü göstergesi ve 

kişisel başarı olarak algılanıyor ve seyahat 

Hindistan Pazarı

Araştırma Hazırlayan: N. Sevgi Boz

Hindistan; nüfusu, doğal ve kültürel 

yapısı, refah düzeyi bakımından büyük 

bölgesel farklılıklar gösteren çok 

büyük bir ülke. Dolayısıyla, tek bir pazar 

gibi değerlendirebilmek oldukça zor 

olsa da, dünyanın, yurtdışı seyahat 

pazarı bakımından en hızlı büyüyen 

pazarlarından birisi konumunda...   

 

1980’lerde başlatılan reformlar ve 

liberalizasyon politikaları ile beraber, 

1990’lı yılların başından itibaren 

temposunu ve etkinliğini artıran güçlü 

ekonomisi, buna bağlı olarak, orta sınıfın 

harcanabilir gelirinin hızla artması, hava 

taşımacılığı kapasitesindeki çarpıcı 

gelişmeler, yıllık 10 000 ABD Doları’na 

kadar yurtdışı harcama yapılabilmesine 

olanak sağlayan esnek döviz 

uygulamaları… Bu konumu hazırlayan 

etkenlerden bazıları… Yine, yurtdışında 

yaşayan Hintli sayısının büyüklüğü ve 

dış dünyaya açılma arzusunun artması, 

özellikle gençler arasında yurtdışına 

seyahat eğilimini destekliyor.

Elde edilen veriler, yurtdışı seyahatlerin, 

2012’de, bir önceki yıla göre % 6,7 

artarak, 14,9 milyon kişiye ulaştığını 

gösteriyor. 2013 yılına ilişkin tahminler 

ise, ekonomik durgunluk nedeniyle Hint 

parası-Rupi’nin değerindeki düşmeye 

karşın, % 7’yi geçen bir artışla 16 milyon 

kişiye işaret ediyor. Ancak, bu rakamlar, 

nüfusun sadece %1,2’sini oluşturuyor. 

Hintlilerin büyük çoğunluğunun, yurtdışı 

seyahatlere gücü yetmiyor. 2012’de 

1.237 milyar olan nüfusun  % 42’si 

(yaklaşık 500 milyon) günlük 1.25 ABD 

Doları’nın altında yaşıyor. Buna karşın, 

-küçük bir bölümü çok zengin-hızla 

büyüyen ve gelişen bir orta sınıfın varlığı 

dikkat çekiyor.   Araştırmalara göre, 

Hindistan’da, yıllık geliri 1 milyon ABD 

Doları’nın üzerinde 111 000, toplam 

varlığı 100 000 ABD Dolarının üzerinde 

servete sahip 2,4 milyon kişi yaşıyor. 

Yaklaşık 150 milyon kişi,  1500-7000 

ABD Doları arasında yıllık gelire sahip. 

Yurtdışı seyahatlere katılanların büyük 

çoğunluğunun yıllık geliri ise 9 000 ABD 

Doları’na kadar artıyor.  

Yıllık gelir durumundaki bu büyük 

farklılıklar,   orta sınıfın kısıtlı bütçelerle 

yapılan seyahatleri yanında, çok zengin 

üst sınıfın, daima lüksü arayan pahalı 

seyahatlerine de yansıyarak pazarı 

yönlendiriyor. Hindistan’ın fakir bir ülke 

olmasına karşın, lüks seyahat pazarının 

büyüklüğü şaşırtıcı… Hindistan’da 

düğünler, geleneksel olarak daima çok 

önemsenen ve harcama yapılan özel 

törenler. Varlıklı kesimin yurtdışında 

yaptıkları düğünler yaklaşık 40 Milyar 

ABD Dolarlık büyük bir pazar yaratmış du-
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deneyimleri sıklıkla paylaşılıyor.  

 

- Varlıklı Hintliler, yıl içerisinde çoğunlukla 

biri uzun, diğer kısa olmak üzere iki 

yurtdışı seyahate çıkıyor. 

 

- Aile yaşamına verilen önem nedeniyle, 

tatil amaçlı yurtdışı çıkışlarda, çoğunlukla 

aile fertleri ile beraber seyahat ediliyor. 

 

- Yurtdışı seyahatlerde genellikle geç ka-

rar veriliyor (1-3 ay arasında) , rezervasy-

onlar son dakikaya (3-6 hafta) bırakılıyor. 

Son aşamada karar değiştirilebiliyor.  

 

- Rezervasyonlar hala çoğunlukla seyahat 

acentaları aracılığı ile yapılıyor. Ancak, 

uçak firmalarının sunduğu cazip fiyatlar 

ve yaygın internet kullanımı, on-line 

rezervasyonları da teşvik ediyor.  

 

- Hintli Turist, dünyadaki gelişmeler pa-

ralelinde,  giderek eko turizme ve çevresel 

faktörlere duyarlı ülkelere daha çok ilgi 

gösteriyor. 

 

- Gelişmiş bir film endüstrisine sahip 

Hindistan’da, Bollywood  filmleri, des-

tinasyon seçimlerini etkileyebiliyor, bu 

filmlerin çekildiği ülkeler, kolaylıkla moda 

destinasyon olabiliyor. 

Neden Türkiye? 

Türkiye, zengin tarihi, kültürü, doğal 

güzellikleri, uygun iklim koşulları, modern 

turistik tesisleri, eğlence olanakları ve 

kendi kültürlerine de yakın buldukları 

geleneksel konukseverliği  ile, her kesim-

den Hintli turisti cezbedecek büyük bir 

potansiyel taşıyor.   Alışveriş olanakları ve 

Türk Mutfağı’nın sunduğu çeşitlilik, diğer 

önemli cazibe konuları.   Ayrıca, sadece 

5-6 saatlik bir uçuşla ulaşılabilir bir desti-

nasyon olarak da Avrupa ülkeleri arasında 

avantajlı bir konumda.

Zaman içerisinde ulaşım olanaklarının 

çeşitlenmesi ve kapasitenin artması, 

tanıtım faaliyetleri, ayrıca, OECD veya 

Schengen ülkelerinin vizesi ya da ikamet 

iznine sahip olmak ve anlaşmalı bir 

havayolu ile seyahat etmek koşuluyla 

yararlanılabilecek e-vize uygulaması, 

Hindistan’dan ülkemize ilgiyi artırmış 

ve ziyaretçi sayısı yıllar itibariyle hızla 

artmıştır. 

Bu çerçevede, 2011 de 73 731 olan 

ziyaretçi sayısı, 2013 de % 28.8 artarak 

95 014 olmuştur. 2014’ün ilk 6 aylık 

verileri (bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %17.2 artışla 57 990) bu artışın 

devam edeceğini gösteriyor. 

Ancak, sayısal artışın yanında, hedef 

kitleye odaklanan özel bir tanıtım 

stratejisi ile, döviz girdisinin artırılması da 

önemsenmelidir. Hindistan, ülkemiz için 

hala yeni bir pazar. Turizm ürünümüzün, 

özellikle lüks turizme yönelik 

potansiyelimizin, bu ülkede yeterince 

tanındığını söylemek zor.  Türkiye 

denilince, ilk akla gelen ve ziyaret edilmek 

istenen destinasyon İstanbul. Bunda da, 

İstanbul’un Avrupa’ya geçiş noktasında 

olmasının önemli payı var. Sınırlı da olsa 

Kapadokya, Antalya, Ege kıyıları (İzmir, 

Kuşadası-Efes, Bodrum..), ziyaret edilen 

diğer yörelerimiz. Oysa, genel turizm 

değerlerimizin yanı sıra, görkemli düğün 

törenleri ve toplantıları, balayı seyahatleri 

için çok uygun koşullara sahip nitelikli 

tesisleri, hizmetleri ve eğlence olanakları 

ile sahip olunan lüks turizm potansiyelinin 

etkin tanıtımı, varlıklı Hintli kesimin 

ülkemize çekilmesini, moda destinasyon 

imajının yaratılmasını sağlayacaktır.  

Sonuç olarak Hindistan, 2011-13 dünya 

ekonomik krizi nedeniyle belirgin bir 

durgunluk yaşanmış olsa da, hala Çin’den 

sonra ekonomisi en hızlı büyüyen 2. 

ülkedir. Gelişen ekonomiye bağlı olarak 

kişisel gelir ve yurtdışına seyahatler, 

ayrıca harcamalar da artmaktadır. Dünya 

Turizm Örgütü’nün verileri, Hindistan’ın, 

-ulaşım hariç- uluslararası harcamalar 

bakımından, 2007’ye göre % 50 artarak 

23. sıraya yükseldiğini gösteriyor. (12.3 

Milyar ABD Dolar ile) Ayrıca, halen 

yaklaşık 30 milyon kişinin pasaport sahibi 

olduğu ülkede, yurtdışı çıkışların dünya 

ortalamasının üzerinde, yıllık % 8’i aşan 

bir artışla 2020 yılına kadar 50 milyona 

ulaşacağı öngörülmektedir.  Dolayısıyla, 

turist kabul eden ülkelerin dikkatle izlediği 

ve özel stratejiler geliştirdiği göz ardı 

edilmemesi gereken bir pazardır. 

Ülkemiz turizm sektörü de, bu pazara 

hak ettiği önemi vermeli, genel ülke 

tanıtımının yanında, özellikle balayı-

düğün ve MICE sektörünün ülkemize 

yönlendirilmesi hedefinde özel tanıtım ve 

pazarlama faaliyetlerine hız verilmelidir 
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Somut Olmayan Kültürel Miras

Haber

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), 2003 yılında insanlığın somut olmayan 
kültürel mirasının korunması amacı ile Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini 
kabul etmiştir. Sözleşme, bir toplumun kendi kültürel kimliğinin bir parçası olarak gördüğü, 
kuşaktan kuşağa aktarmak suretiyle günümüze kadar getirdiği somut olmayan kültürel mirasın 
korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak yol, yöntem ve olanakları 
tanımlamaktadır.

Hazırlayan: Begüm Büyükakyel

  KAYNAK: 
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Gelenekten Geleceğe: Türkiye’de Somut Olmayan Kültürel Miras. 
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü web sitesi.

Türk Kahvesi Geleneği ve Kültürü 
(2013) 
Kahve kültürü, başta Türk kahvesi olmak 
üzere, mırra, menengiç/çedene olarak 
adlandırılan içecekler ve bunlar etrafında 
gelişen kültürel pratikleri kapsar. Kahve 
kültürü, geçmişten günümüze uzanan, 
ülkenin doğusundan batısına her yaştan, 
her gruptan insan tarafından yaygın 
olarak paylaşılan ortak unsurlardandır.  
 
Kahve kültürü içinde yer alan içecekler 
arasında Türk Kahvesi; kahve meyvesinin 
özel yöntemlerle kavrulması, dibekte ya 
da değirmende öğütülmesi ve cezvede 
pişirilmesi ile yapılan içecektir. Mırranın 
hammaddesi de yine kahve meyvesidir. 
Ancak Türk kahvesinden farklı bir teknikle 
pişirilir ve aromalandırılır. Bunların dışında 
Anadolu’ya özgü bir tür olan yabani 
antepfıstığının (pistacia terebinthus) 
meyveleri de kahve yapımında kulla-
nılmaktadır. Bu kahveye yöresine göre 
değişen menengiç/çedene/çitlembik gibi 
adlar verilmektedir.

Türkiye’de kahvenin, salt bir içecek olma-
sının ötesinde işlevleri vardır: Kız isteme 
pratiği kahve ile gerçekleşir,  “bir kahve 
içimi” muhabbet edilir, içilen “bir fincan 
kahvenin kırk yıl hatırı” sayılır, gelecek 
“kahve falından” okunmaya çalışılır. Kahve 
evlerde hem güzel yemeklerin vazgeçil-
mezi, hem de kıymetli misafirlerin ikramı 
iken, 16. yy’dan itibaren kahvehaneler 
ortaya  çıkmaya başlamıştır. Geleneksel 
kültürümüzde kahvehaneler aşıkların, 
hikaye anlatıcılarının, Karagöz göste-
rilerinin, derin  sohbetlerin mekanları 
olmuştur. Kahvehaneler günümüzde 
“kafe” biçimine dönüşse de hala önemli 
bir sosyalleşme mekanı olarak işlevlerini 
sürdürmektedir.  
 
Kahve kültürünün el sanatlarımızdaki 
yansımaları ise özel bakır cezvelerde, 
porselen fincanlarda görülebilmektedir. 

2014 yılı itibariyle Temsili Liste’de 
yer alan unsurlarımız şunlardır:
• Meddahlık (2008)
• Mevlevi Sema Törenleri (2008)
• Karagöz (2009)
• Aşıklık Geleneği (2009)
• Nevruz (2009- Türkiye, Azerbaycan, 
Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, 
Özbekistan ile birlikte çok uluslu dosya)
• Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)
• Semah, Alevi – Bektaşi Ritüeli (2010)
• Geleneksel Sohbet Toplantıları (2010)
• Tören Keşkeği Geleneği (2011)
• Mesir Macunu Festivali (2012)
• Türk Kahvesi Geleneği ve Kültürü 
(2013)Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korun-

ması Sözleşmesi somut olmayan kültürel 
mirasın alanlarını aşağıdaki şekilde 
tanımlamaktadır:

• Somut olmayan kültürel mirasın aktarıl-
masında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte 
sözlü gelenekler ve anlatımlar
• Gösteri Sanatları,
• Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve 
şölenler,
• Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygula-
malar,
• El sanatları geleneği.

Ekim 2013 tarihi itibariyle Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu 155 ülke sözleşme-
ye taraf olmuştur. 
 
İnsanlığın bugüne kadar elde ettiği 
kazanımları göz ardı etmeden kültürel 

mirasımızı koruma ve gelecek kuşaklara 
aktarma bilincinden hareketle ülkemiz, 
2003 yılında kabul edilen UNESCO Somut 
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesi’ne 2006 yılında taraf olmuş 
ve kültürel mirasın korunmasına ve 
yaşatılmasına yönelik çalışmalara gönüllü 
ve etkin katkısını sürdürmeye devam 
etmektedir. 
 
Bu kapsamda sözleşmenin uygulanma-
sında icracı birim olan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Mü-
dürlüğü, somut olmayan kültürel mirasın 
tespit edilmesi ve korunması kapsamında 
ulusal ve uluslararası gerçekleştirilen fa-
aliyetlerin çok sesli ve katılımlı bir şekilde 
ilerleyebilmesi amacıyla üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları, topluluk, birey, kurum 
ve kuruluşlar arasında koordinasyon 
görevini yürütmektedir.
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30. Uluslararası 
Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali 

Haber

Bolu’nun aşçıları ile ünlü ilçesi Mengen’de organize edilen Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm 
Festivali 30. kez gerçekleştirildi. Türkiye Otelciler Federasyonu’nun da desteklediği festivalde bir 
de dünya rekoru kırıldı. 

Mengen’de bu sene 30’uncusu düzenlenen Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali bu sene de coşku ile gerçekleştirildi. 
Festivalde bir de dünya rekoru kırıldı.

Mengen, aşçıların başarıları ile 

ünlendi 
Festivalin açılış konuşmasını yapan Men-
gen Belediye Başkanı Turhan Bulut “7 ay 
önce birileri Mengen Aşçılık Festivalini 
Bolu’ya götürmek istemişti. Ama gerçek-
leşmedi. Mengen Uluslararası Aşçılık ve 
Turizm Festivali’nin 30. yılını kutlamanın 
gururunu yaşıyoruz. Aşçılık mesleği Men-
gen için bir kültür hazinesidir ve çok değer 
verdiğimiz kültürel değerimizdir. Mengen 
bu değerlerle kendini tanıtmış ve değerli 
aşçılarımızın haklı başarıları ile ünlenmiş, 
adı uluslararasında bilinir bir ilçe oldu. 
Aşçılık ve Turizm Festivalimiz ilçemizin 
tanıtımında da büyük rol oynamaktadır. 
Bugüne kadar düzenlenen festivallerden 
ikisi hariç, 28’ine aktif olarak katılan bir 
hemşeriniz, aşçı bir babanın evladı olarak 
yerel kültürel değerlerin korunması, 

geliştirilmesi, ulusal ve evrensel değer-
lerle bütünleştirilmesi bilinci daha 1980 
öncesinde düzenlediğimiz Mengen sanat 
ve kültür haftalarıyla içselleştirilmiş biri 
olarak çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. 
Bana bu heyecanı, mutluluğu ve güzel 
hizmetler sunabilme fırsatını veren de-
ğerli halkıma çok teşekkür ediyorum. Bu-
güne kadar festival için emek sarf etmiş 
aramızdan ayrılan değerli büyüklerimizi 
saygıyla anıyorum ve festival için elinden 

geleni yapanları kutluyorum” dedi. 
 
Türkiye’nin kalbi 
Festivale katılan CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu da “ Fatih Sultan Mehmet 
döneminden günümüze kadar uzanan bir 
süreç içerisinde Mengen gerçekten de 
aşçılığın merkezi oldu, Türkiye’nin kalbi 
oldu. Dolayısıyla Mengenliler bu festivali 

30 yıldır sürdürüyorlar.  İnanıyorum ki 

daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam 

edecekler” dedi. 
 
Dünya rekoru kırıldı 
Bu yıl 30’uncusu düzenlenen Uluslararası 

Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’nde 

Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından 

Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek 

için yapılan “En Büyük Mengen Pilavı” 

yapıldı. 40 aşçı tarafından yapılan 4 

tonluk pilav için 150 kilo bezelye, 150 

kilo et, 500 kilo yağ, 250 kilo mantar, 13 

kilo karabiber, 5 kilo yenibahar, 50 kilo 

tuz ve 1,5 ton pirinç kullanıldı. Tencerenin 

içerisindeki yemek 3 bin 150 kilo olarak 

ölçüldü. Daha önce bu rekor Kosta Rika’da 

yapılmış ve 1360 kiloluk pilav yapılmıştı.  

TÜROFED / 72



En iyi gelişimi gösteren 
zincir otellerimiz belli oldu 

Haber

AKTOB Araştırma Birimi tarafından, Türkiye’nin grup ve zincir otellerinin, 10 farklı kriter ve 
gösterge ile ele alınıp değerlendirildiği, Grup Oteller Gelişim Endeksi (GHG Index) 2014 
Araştırması’nın ilki yayınlandı.

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen, Grup 

Oteller Gelişim Endeksi (GHG Index) 2014 

Araştırması bulgularına göre; gelişmişlik 

sıralamasında; Divan Hotels, Dedeman 

Hotels, Kaya Hotels, Rixos Hotels ve 

Limak International Hotels ilk 5 grubu 

oluşturdu.

Bu grupları Crystal Hotels, Barut Hotels, 

Voyage Hotels, Anemaon Hotels ve Pa-
loma Hotels, Titanic Hotels, The Marmara 
Hotels, Delphin Hotels, IC Hotels ve WOW 
Hotels izledi.

Araştırma kapsamı dışında tutulan uluslar 
arası gruplar içinde yapılan değerlen-
dirmeye göre ise en yüksek gelişmişlik 
düzeyinde, ilk sıraları; Hilton Worldwide, 

Wyndham Hotels, Accor Hotel Türkiye, 

Starwood Hotels ve Intercontinental 

Hotel Grup aldı.

AKTOB Araştırma Birimi tarafından 10 

farklı kriterle ele alınıp değerlendirilen 

grup ve zincirlerin gelişmişlik durumları, 

her yıl düzenli aralıklarla yayınlanacak.

GRUPLAR
         
DİVAN HOTELS
DEDEMAN HOTELS & RESORTS
KAYA HOTELS
RIXOS OTELLERİ
LİMAK INTERNATIONAL HOTELS
CRYSTAL HOTELS RESORTS & SPA
BARUT HOTELS
VOYAGE HOTELS (Maxx Royal)
ANEMON HOTELS 
PALOMA HOTELS 
TITANIC RESORTS & HOTELS
THE MARMARA GRUBU
DELPHİN HOTELS & RESORTS
IC HOTELS
WOW HOTELS-MNG

104,0
103,1
103,0
102,5

91,8
90,0
78,0
73,7
72,4
67,7
63,1
62,2
62,0
60,5
60,2

Türkiye’nin en gelişmiş grup ve zincirleri

Grup Oteller Büyüme Endeksi (GHG*) (1) 
(İlk 15 grup), 2014 Haziran verileri ile

 Puan Haziran 2014
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Teleferik kış sezonunda 
Oteller Bölgesi’ne ulaşacak

Haber

Teleferik inşaatının ağaç kesilmeden 1 Aralık 2014 tarihine kadar tamamlanacağını ifade eden Bur-
sa Teleferik A.Ş. Genel Müdürü Burhan Özgümüş, 186 kabin ile günde 13 bin kişiyi oteller bölgesi-
ne taşıyacaklarını söyledi. 

1 Aralık’ta tamamlanacak 
Her gün İtalya’dan iki TIR malzeme sevk 
edildiğini ifade eden Bursa Teleferik 
A.Ş. Genel Müdürü Burhan Özgümüş, 
“Oteller bölgesinde direk montajlarına 
başlandı. Bazı direkler vinç yardımı ile 
dikildikten sonra ulaşımı zor olan alanlara 
ise helikopter yardımı ile dikeceğiz. Şu 
anda istasyon inşaatı devam ediyor. 1 
Aralık 2014 tarihinde tamamlanacak olan 
hattın açılışında hava şartlarına göre 20 
günlük bir aksama olabilir” diye konuştu. 
 
Günde 13 bin kişi taşıyacak 
Kabinlerin ağaçların üzerinden geçeğini 
ifade eden Özgümüş, hattın bitiş tarihine 
kadar kar yağışının işleri pek aksatma-
yacağını söyledi. Özgümüş, “20 saniye 
aralıklarla kalkan 8’er kişilik vagonlarla 
bekleme derdini ortadan kaldıran teleferi-
ğin açılmasıyla birlikte 186 kabinle günde 
13 bin kişiyi Bursa’dan oteller bölgesine 
taşıyacağız. Her şartta bu sene bu tesisi 
açmayı hedefliyoruz. Şu an 4 bin 500 
metre olan hat mesafesi, Sarıalan-oteller 
arasına dikilecek 25 direkle birlikte 8,5 
kilometreye ulaşacak” dedi. 
 
Birinci etaptaki eski direklerin sevkiyatının 
tamamlandığı belirten Özgümüş, sadece 
bir direğin helikopter ile taşınamadığı için 
kaldığını, onun da yangın ihtimaline karşı 
yağmurla beraber elle parçalanıp taşına-
cağını söyledi.

Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferiğin 50’nci yılını doldurduktan sonra yenilenmesiyle birlikte otel bölgesindeki çalışmalar da hızla 

devam ediyor. Oteller bölgesindeki teleferik hattının beton dökümü de tamamlanırken, Sarıalan ile oteller bölgesi hattının 1 Aralık 

2014 tarihinde tamamlanacağı açıklandı. 
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Köşe Hazırlayan: Dr. İrfan Mısırlı

Marka değeri hazır bir kırsal 
turizm destinasyonu: ILGAZ

Marka değeri, ürün ya da hizmet üreten 
işletmelere veya müşterilerine ürün ve 
hizmet yoluyla değer kazandıran veya 
eksilten isim ve sembol olarak tanımlanır. 
Marka değeri böylece markanın pazarlan-
ması sonucu, marka bilgisinin farklılaşma-
sını da beraberinde getirmektedir. Marka 
bilgisi, marka farkındalığını ve marka 
imajını kapsamaktadır. Böylece marka 
yönetiminin önemli görevleri arasında 
geçerli bir marka ismini seçme, markayı 
sembolize etme ve kurumsallaştırma, 
müşterilerin algıladığı kaliteyi arttırma 
faaliyetleri yer marka değeri kavramının 
bileşenleridir. 
 
‘Ilgaz’  kelimesi çocukluğumuzdan bu 
yana, “Ilgaz, Anadolu’nun sen yüce bir 
dağısın” şarkısıyla kulaklarımıza kazınmış 
ve bu şarkıyla özdeşleşmiştir. Melodisi 
ise herkese çok tanıdık ve bildik gelir. 

İlköğretimi bitiren her öğrencinin bu 
şarkı sayesinde, adını duyduğu ve farklı 
algılara göre hafızalarında şekillendirdiği 
Ilgaz’ın nerede olduğu, Ankara’ya ne 
kadar uzaklıkta olduğunu ise pek bilmeyiz. 
Son günlerde televizyon programları ve 
dağcılık haberleriyle gündeme gelen bu 
şirin ilçe Ankara’ya 185 km. uzaklıkta 
bulunmakta ve  bir çok seyahat acentası 
tarafından günübirlik turlar düzenlen-
mekte, özellikle hafta sonlarında nereye 
gidileceği konusunda kararsız kalan bir 
çok Ankaralı için yeni bir  gezi alternatifi 
haline gelmeye başlamıştır. 
 
Ilgaz, bazıları için kayak yapmaya gidile-
cek bir yer iken bazıları için İsviçre’de bile 
kolay kolay bulunmayacak bir dağ ve doğa 
turizmi olanağı sağlayan bir cennet olarak 
bilinmektedir. 1976 yılında Milli Park 
Statüsüne kavuşturularak koruma altına 

alınan Ilgaz Dağları, turizmin olanakların-
dan, son yıllarda yararlanmaya başlamıştır.  
 
İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ulusla-
rarası karayolu, Ankara’yı ise Kastamonu 
ve Sinop’a bağlayan yol üzerine yer alan 
Ilgaz Ankara’ya sadece iki saat İstanbul’a 
ise üç saat uzaklıktadır. Çankırı üzerinden 
trafik yoğunluğu az ve asfalt bir yol ile 
ulaşılabilen Ilgaz’a yaklaşıldığında Orta 
Anadolu’da görülen kırsal iklim ve coğrafi 
özelliklerin birden farklılaştığını görür-
sünüz. Korgun ilçesini geçtikten sonra,    
keskin virajlı yokuşu tırmanıp limon küfü 
renkli tepeleri aştıktan sonra tek tük ser-
piştirilmiş yaşlı kara çam ağaçları bozkır 
görüntülerinin değiştiğinin ilk haberci-
sidirler. Bu ağaçlar ve bitki örtülerindeki 
değişme farklı bir coğrafyaya geldiğinizi 
anımsatmaktadır.  İn Dağını inmeye 
başlamadan önce Ilgaz Dağlarının ihtişa-

mıyla karşılaşırsınız.  Sağda gördüğünüz 

Hacet Tepesi, yılın büyük bölümünde sizi 

zirvesinden eksik olmayan karlarla se-

lamlar. Sol tarafta ise Kırkpınar yaylasının 

tepeleri uzanmaktadır. Dağların ortasında 

kalan Gökçay vadisinin sol tarafındaki ilçe 

merkezinin de yer aldığı vadinin düzlü-

ğünde rengârenk tarım alanları ve küçük 

köyler, tablo gibi bir görüntü meydana 

getirir. İn Dağını inip vadiye ulaştığınızda, 

soldaki tepe üzerinde yer alan kaya üze-

rindeki kara deliklerin varlığı sadece doğal 

güzellikleriyle değil, başka değerlerin de 

Ilgaz’da bulunduğunu hissettirmektedir. 

Bu mağaraların bulunduğu tepeye çıktığı-

nızda, Roma dönemine ait kilise mezarlık 

olarak yapıldığını ve tarihte kimlerin bu 

bölgede yaşadığı konusunda fikir sahibi 

olursunuz. 

 

Ilgaz tarihi incelendiğinde de, tarih 

boyunca birçok uygarlığı barındıran bir 

yöre olması özelliğini taşımaktadır ve ilk 

bulgular maden devrine dek uzanmakta-

dır. Tarihin ilk çağlarında Gasgaslar’a ev 

sahipliği yapan Ilgaz ve yöresinde Hititler, 

Frigler ve Lidyalılar kısa süreli de olsa 

hüküm sürmüşlerdir. Roma İmparatorluğu 

döneminde ise bölgenin adı Paflogon-

ya Bölgesi olarak anılmıştır. M.Ö. 533 

yılında bu bölgeyi işgal eden Persler’in 

hükümranlığı 200 yılı aşmıştır. Bölgenin 

Türklerle tanışması ise Sabir Türkleri’nin 

Anadolu’yu işgal etmesi sonucu gerçek-

leşmiştir. Daha sonra Osmanlı idaresine 

geçen Ilgaz’da tipik Türk Mimari özellik-

leri ile de karşılaşırsınız.  İlçe merkezinin 

özellikle eski kesiminde, Safranbolu’da ki 

ev dokusunu aratmayacak bir mimari ya-

pılanma bulunmaktadır. Hükümet konağı 

olarak kullanılan bina,  klasik Türk mimari 

özellikleri taşımaktadır.

Kurtuluş Savaşı sırasında, İnebolu Lima-

nından Orta Anadolu’ya sevk edilen silah-

ların taşınması ve depolanmasında büyük 

özveri gösteren yöre halkı ki bebeğini de-

ğil de mermiyi kardan koruyan kahraman 

kadınlarımızın yaşadığı bir diyarıdır Ilgaz. 

Yine Kurtuluş Savaşı sırasında silahların 

saklanması ve korunması konusunda bü-

yük yararlılıklar gösteren Şerife Bacı gibi 

onlarca kahraman da Ilgaz’da yetişmiştir. 

 

Bitki örtüsü ile de bir ayrıcalık gösteren 

Ilgaz Dağları çeşit bakımından Türkiye 

florasının 2/3’lük bir bölümüne sahiptir. 

Bu oran Ilgaz Dağları’nın ne kadar zengin 

bir bitki örtüsüne sahip olduğunun bir ka-

nıtıdır. Bunun Ilgaz’ı gezenler için anlamı, 

şimdiye kadar hiç görmediğiniz çiçekleri 

ve renkleri Ilgaz Dağlarında görebilmemiz-

dir. Mayıs ve Haziran aylarında karın yerini 

bin bir renkteki çiçeklere bırakmasıyla 

ortaya çıkan ve başka yerde yetişmeyen 

orkide türleri arasında dolaşırken üzer-

lerine basmaya kıyamazsınız. Yürüyüşü 

yapanları heyecanlandırır. Bu yürüyüşler 

için ideal olan yerlerden biri Kırkpınar 

Yaylasıdır. Kazancı köyünden ayrılan yolu 

takip ederek 13 km’lik bir tırmanıştan 

sonra ulaştığınız zirvede karşılaşacağınız 

Kırkpınar gölü ve çıktığınız yükseklikteki 

gördüğünüz manzara karşısında hayrete 

düşmemek elden değildir.  

Yaylada, Türkiye’nin en güzel çam ağaçla-

rının yerini, daha bodur ve soğuğa daya-

nıklı bir bitki örtüsüne bırakmıştır. Bu ne-

denle bu yaylada yazın en sıcağında bile 

gittiğinizde üşürsünüz. Kırk adet pınardan 

beslendiği için bu adı alan yayladaki 

göl olta avcılığı için elverişli olduğu gibi 

ilçenin su gereksinimini de karşılamakta-

dır. Bir diğer alan ise eski adı Kadın Çayırı 

olan ve adı Kadı Çayırı olarak değiştirilen 

daha çok piknik alanı olarak kullanılan 

bölgedir. Burası, artık geleneksel olarak 

düzenlenmeye başlayan Ilgaz Dağı Kültür 

ve Turizm Festivaline ev sahipliği yaparak 

binlerce kişiyi ağırlamaktadır. Festival her 

yıl Temmuz ayının üçüncü Cumartesi ve 

Pazar günleri kutlanmaktadır. 

 

Kayak merkezi İlçe merkezine 25 km. 

uzaklıkta kar kalitesi olarak, Türkiye’nin 

önde gelen kış turizm merkezinden 

birisidir. Aralık ayından Mart ayının sonuna 

kadar, açılması için hiç bir ağaç kesilme-

miş kristal karlarla örtülü pistlerde kayak 

yapabilmek mümkündür. Bunun yanı sıra 

doğa yürüyüşleri, dağcılık ve kamp turizmi 

olanakları bulunmaktadır. Dağcılar için 

tırmanmaya en uygun tepe ise 2587 m 

yüksekliğindeki Büyük Hacet Tepesidir.   

Eğer yolunuz herhangi bir cumartesi günü 

Ilgaz’a düşerse, kurulan pazardan yörede 

yetiştirilen baklagillerden barbunya 

fasulyesi ve ürettikleri tereyağından satın 

almanızı öneririm. Konaklama gereksini-

miniz Kamu ve özel sektöre ait tesisler-

de karşılanacağı gibi, ilçe merkezinde 

hizmete giren 90 yatak kapasiteli Ilgaz 

Öğretmenevi’nin Ilgaz’ı görmek isteyen-

lerin konaklama gereksinimlerini karşı-

lamada, büyük bir eksiği gidermektedir. 

Ayrıca, Ilgaz’a bağlı 75 köyün birçoğunda 

misafirleri ağırlamak için köy konakları 

mevcuttur.

 

Milli Park içinde bulunan kayak merkezin-

de ikisi özel (Ilgaz Kayakevi ve Ilgaz Dağ-

başı Otel), birisi kamuya ait (Köy Hizmet-

leri Konaklama Tesisleri) üç konaklama 

tesisi bulunuyor. Karakeçilik Tepesi`nin 

güney yamaçlarında ise Doruk Otel ve 

Derbent Motel bulunmaktadır. Kadın 

Çayırı Mevkiinde bulunan Yıldıztepe Kayak 

Merkezinde de konaklama ve günübirlik 

tesis imkanı bulunmaktadır. 
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GLORIA SPORTS ARENA:  
 
Kapalı Alan Sporları 
Okçuluk, Badminton, Basketbol, Boks, 
Eskrim, Hentbol, Judo, Masa Tenisi, Tek-
vando, Voleybol, Halter, Aerobik, Aikido, 
Bilek Güreşi, Bushido, Dans, Dart, Salon 
Futbolu, Salon Hokeyi, Karate, Kendo, 
Kickboks, Kung Fu, Muay-thai, Pilates, 
Spinning, Thaichi, Yoga ve Zumba. 
 
Açık Alan Sporları 
Okçuluk, Dekatlon, Futbol, Golf, Maraton, 
Dağ Bisikleti, Bisiklet, Tırmanma Duvarı, 
Atletizm, Triatlon, Çim Hokeyi, Plaj Voley-
bolu ve Tenis. 
 
Olimpik Su Sporları 
Dalış, Yüzme, Senkronize Dalış, Senkro-
nize Yüzme, Su Polosu, Sualtı Hokeyi ve 
Sualtı Ragbisi. 
 
Profesyonel Hizmet Sunulacak 
Gruplar 
Milli takımlar, kulüpler, spor grupları, 
amatör sporcular, profesyonel sporcular, 
antrenman kampları, yaz okulu kampları, 
turnuvalar, etkinlikler, kongreler, toplantı-
lar ve konferanslar.

Gloria Sports Arena 

Türk spor turizmini dünya ligine taşıyacak
İnşaat ve turizm alanlarındaki başarıları ile Türkiye’deki en önemli şirketlerden biri konumunda 
bulunan Özaltın Holding, ülkemizdeki spor turizmini dünya ligine taşıyacak dev bir yatırıma imza 
attı. Antalya Belek’te 105 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Gloria Sports Arena, açık, kapalı 
ve su sporları alanları, rehabilitasyon merkezi, 100 odalı oteli ve 50’den fazla branşta spor yapma 
imkanıyla profesyonel sporcu ve takımlar için yepyeni ve benzersiz bir deneyim sunacak.

Haber

“Tüm sporcular kendilerini evlerinde 
hissedecekler” 
Tanıtım gecesinde bir konuşma yapan 
Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Elif Özdemir, Gloria Sports Arena’nın 
ortaya çıkış hikâyesini konuklarla paylaştı. 
Elif Özdemir, bu proje ile Türkiye’de ilk 
olmakla beraber Avrupa ve Dünya için de 
ilkleri barındırmayı hedeflediklerini iletti. 
Sözlerine şöyle devam etti: ‘’Bir buçuk yıl 
gibi kısa bir sürede 105 bin metrekare 
üzerinde 50 milyon dolarlık bu yatırımı 
hayata geçirdik. Gloria Sports Arena, Ocak 
2015’te kapılarını, sporseverlere, hayatı 
sevenlere, doğayı sevenlere, kısacası 
yaşamayı sevenlere açacak.” 
 
Büyük bir eksiği kapatacak 
Sporcu sağlığı ile ilgili A’dan Z’ye her şeyin 
düşünüldüğünü belirten Özdemir, Gloria 
Sports Arena’nın sporcu rehabilitasyonu 
konusunda Türkiye’deki büyük bir eksikliği 
kapatacağını sözlerine ekledi. Özdemir 

“Çıkış noktamız Türkiye’nin göz bebeği 
ve turizmin başkenti Antalya; çünkü 
dünyanın gözü üzerimizde.” dedi ve tüm 
sporcuları ağırlamaktan onur duyacakları-
nı söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

Dünya Dans Şampiyonası Gloria 
Sports Arena ile ilk kez Türkiye’de 
Gloria Sports Arena’nın açılışını taçlan-
dırmak için çok önemli bir etkinlik daha 
düzenlenecek. Bangkok’tan Prag’a, 
Stuttgart’tan Moskova’ya kadar dünyanın 
birçok ülkesinde düzenlenen ve büyük bir 
beğeni ile karşılanan en büyük dans ya-
rışması organizasyonu olan Dünya Dans 
Şampiyonası, Türkiye’de ilk kez Gloria 
Sports Arena ev sahipliğinde düzenlene-
cek. Gloria World Open, 21-22 Mart 2015 
tarihinde yapılacak. Türkiye’nin ilk kez 
takvime dahil edildiği şampiyona bundan 
sonraki yıllarda da Gloria Sports Arena 
ev sahipliğinde gerçekleşmeye devam 
edecek.

Türkiye’de spor turizmi alanında yeni bir dönem başlatacak olan Gloria Sports Arena, İstanbul Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen 

görkemli bir lansmanla tanıtıldı. Özaltın Holding’in dev bir yatırımla hayata geçirdiği, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en kapsamlı spor komp-

leksi olarak tasarlanan Gloria Sports Arena, sunacağı hizmetlerle birçok “ilki” yaşatacak.

“all-in one” 
Dünyada benzeri olmayan “all-in one” 

(hepsi bir arada) konseptiyle Antalya 

Belek’te 105 bin metrekarelik doğa 

harikası bir alan üzerine kurulan Gloria 

Sports Arena, 6.200 metrekarelik kapalı 

alandan oluşan tesislerde; atletizm, yüz-

me, jimnastik, boks, eskrim, judo, güreş, 

hentbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, 

badmington, dans ve halter sporları için 

salonlar; açık alanında ise bir adet olimpik 

olmak üzere farklı özellik ve donanımlarda 

toplam 3 adet havuz, koşu parkurları, 

atletizm sahaları, kumsal sporları sahaları, 

tenis kortları, tırmanma duvarları, çok 

amaçlı açık spor sahası ve çok amaçlı açık 

yeşil sahalar ile hizmet sunacak. Tesisin 

bünyesinde bulunacak 1600 seyirci 

kapasiteli atletizm stadyumu ise, atletizm 

sporcuları için eğitim alanı olarak kullanıl-

masının yanı sıra, turnuvalara ev sahipliği 

yapacak. Yüksek teknik standartlarda do-

natılacak Gloria Sports Arena, bünyesinde 

bulunacak butik konaklama tesisi ve 

sağlık merkezi ile profesyonel sporcuların 

tüm kamp ihtiyaçlarına cevap verecek. 

100 odalı oteli ve 50’den fazla branşta 

spor yapma imkanıyla profesyonel sporcu 

ve takımlar için yepyeni ve benzersiz 

bir deneyim sunacak olan Gloria Sports 

Arena’nın kapıları spora gönül vermiş tüm 

amatör sporculara da açık olacak.

Tüm yönleriyle tanıtıldı 
Gloria Sports Arena’nın Esma Sultan 

Yalısı’nda gerçekleşen lansmanında spor, 

turizm, siyaset, iş dünyası ve cemiyet 

hayatından önde gelen isimler bir araya 

geldi. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy 

ile dünya şampiyonu bilardocu Semih 

Saygıner’in sunuculuğunu yaptığı gecede 

konuklara Gloria Sports Arena, tüm yönle-

riyle tanıtıldı. 
 
“Gloria Sports Arena büyük değer 

katacak” 
Tanıtım gecesinde yaptığı konuşmada 

Gloria Sports Arena’nın Türkiye spor 

turizmi için bir dönüm noktası olduğunu 

söyleyen Özaltın Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Nuri Özaltın, “Hızla değişen 

ve gelişen ülkemiz için Özaltın Holding 

olarak üzerimize düşen görevi yapmak 

üzere yola çıktık. Gloria Sports Arena 

ile Türkiye´nin bir spor merkezi olarak 

dünyada anılmasına ve sporcularımızın 

dünya çapında başarılar kazanmasına ze-

min sağlamayı hedefliyoruz. Bu yatırımın 

aynı zamanda Türk turizm ve sporuna 

büyük değer katacağına inanıyoruz” dedi. 

Özaltın sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

‘’Bu yatırımın aynı zamanda Türkiye’deki 

turizm alanlarını çeşitlendirme politika-

sında en önemli unsurlardan biri olan spor 

turizmine katkı yapacak olması beni ve 

ailemi gururlandırmaktadır.”
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Kapadokya’da artık daha güvenli 
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesindeki vadiler, 3G sistemi 
ile yerleştirilen güvenlik kameraları sayesinde 24 saat izleniyor. Yerli ve yabancı turistlerin büyük 
ilgi gösterdiği vadilerde ayrıca özel güvenlik görevlileri görev yapıyor. 

Haber

Nevşehir Valiliği, geçen yıl Göreme beldesindeki Zemi Vadisi’nde bir Japon turistin ölümü, diğerinin de yaralanmasının ardından 

gündeme gelen Kapadokya bölgesindeki vadilerin güvenliği konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan ödenekle birlikte 

harekete geçti.

Kamera sayısı artacak 
Vadilerin 3G sistemiyle izlenmesi ve 

güvenliğinin sağlanması konusunda 

yapılan ihale sonucunda vadilere kamera 

sisteminin yerleştirilmesine karar verildi. 

Güvercinlik Vadisi, Zemi Vadisi, Mesken-

dir Vadisi, Bağlıdere, Açıksaray ve Çat 

Vadisi ilk etapta 3G sistemi ile jandarma 

tarafından izlenmeye başlandı. Vadi 

girişlerine ve çeşitli noktalara yerleştirilen 

güvenlik kameraları sayesinde kaydedilen 

görüntüler 3G sistemi ile Jandarmaya 

iletilirken ayrıca vadilerde özel güvenlik 

görevlileri de göreve başladı. İlk etapta 7 

ayrı noktaya 22 kamera yerleştirilirken 

kamera sayısının önümüzdeki günlerde 

arttırılacağı öğrenildi. 

Sistemin faaliyete geçmesi nedeniyle 

vadilerde incelemelerde bulunan Nev-

şehir Valisi Mehmet Ceylan, Kapadokya 

bölgesindeki vadileri, ziyaret eden yerli ve 

yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak 

ve kaçak yapılaşmaların önüne geçmek 

için 24 saat güvenlik kameraları ile izlene-

ceğini söyledi. 

 
Yeni önlemler de alınacak 
Kapadokya bölgesinin Türkiye turizminin 

önemli merkezlerinden biri olduğunu 

ve her yıl bölgeyi ziyaret eden yerli ve 

yabancı turist sayısının 2,5 milyonu bul-

duğunu ifade eden Vali Ceylan, bölgedeki 

vadilerde turizmi olumsuz etkileyebilecek 

olayların yaşanmaması için güvenlik bi-

rimlerince alınan tedbirlerin yanı sıra bazı 

yeni önlemlerin de uygulamaya konuldu-

ğunu vurguladı. 
 

Güvenlik görevlisi de bulunuyor 
Vali Ceylan, “Kapadokya bölgesindeki 

vadilerin daha güvenli ve daha temiz 

olması için yapmış olduğumuz çalışmalar 

neticesinde bölgedeki 7 ayrı noktaya 

güvenlik kameraları yerleştirildi. Bu kame-

ralar sayesinde elde edilecek görüntüler 

3G sistemi sayesinde Jandarma harekat 

merkezinde 24 saat boyunca izlenecek. 

Bununla birlikte 10 özel güvenlik görevlisi 

de vadilerde görev yapmaya başladı. 

Alınan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra 

vadilerimizin daha temiz olması için sivil 

toplum örgütleri ve yerel yönetimlerle 

işbirliğinde temizlik kampanyası başlattık. 

Bu çalışmalarımız bundan sonra da devam 

edecek. Daha güvenli bir bölge için biz 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 

TÜROFED / 82



Van Akdamar Kilisesi 

Ermeni ayinine evsahipliği yaptı 

Van’daki Akdamar Kilisesi’nde bu yıl beşincisi yapılan ve 
yüzlerce kişinin katıldığı Ermeni ayini sona erdi. Ayine ilk kez 
Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Yapılan ayinin so-

nunda bir konuşma yapan Aram Ateşyan, barış mesajları verdi.

Haber

Van halkının misafirperverliği  
Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanları 

Bekir Kaya ve Hatice Çoban da adaya 

geldi. Burada gazetecilere açıklamalar-

da bulunan Bekir Kaya, Van’da bu yıl 5. 

Ermeni ayini düzenlendiğini hatırlata-

rak, “Bu yılki ayin uluslararası bir önem 

taşımaktadır. Umarım önümüzdeki yıllarda 

ayin daha büyük katılımlar ile gerçekleşir 

ve Ermenilerin dışında Rum Patriği ilgi 

göstermiş oldular. Ülkemizde geçmişte 

yaşanılan sorunların ve sıkıntıların artık 

normalleşme yolunda olduğuna dair bir 

işaret olduğunu görüyoruz. Biz Vanlılara 

düşen ise bu ev sahipliğini iyi bir şekilde 

yapmaktır. Konukseverliğimizi çok iyi bir 

şekilde göstermemiz gerekiyor. Çünkü 

geçmişte bu memlekette ciddi acılar 

yaşanmış ve bugün bu ayin belki sembolik 

olarak görülebilir, buradaki insanlar da az 

olabilir ama Van’daki camialarda bu ilgi 

ile karşılanan bir etkinlik, bir ayindir. Bu 

yüzden bu bizim için önemli bir sınavdır ve 

bizlerin de bunu iyi bir şekilde geçirmemiz 

gerekmektedir ve bu sınavı iyi vermemiz 

gerekiyor. Bugüne kadar da herhangi bir 

sorun sıkıntı yaşanmadı. Dış camia da 

buradan memnunun bir şekilde ayrıldılar 

ve buradan ayrılırken Van halkının misa-

firperverliğini dile getirdiler. Önümüzdeki 

yıllarda da bu misafirperverliğimiz ile 

birlikte daha güzel bir şekilde ve daha da 

misafirperver bir şekilde bu uluslararası 

ayini ve etkinliği geçirmiş oluruz” dedi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin ile ilki 2010 yılında 

yaptırılan ayinin beşincisi saat 10.30’da başladı. Yapılan ayinin sonunda 

bir konuşma yapan Aram Ateşyan, barış mesajları verdi. Ateşyan, Akdamar 

Kilisesi’nin 925 yılında inşa edildiğini hatırlatarak, “Akdamar Kilisesi 925 

yılında inşa edildi ve o günden bugüne kadar hiçbir Rum Patriği bu adaya 

gelip bizlerle birlikte dualarımıza katılmamış ve yakarışlarımıza iştirak et-

memiştir. Bugün bir tarihi gündür bizler için. Hepimizin sevgilisi olan Rum 

Patriği saygıdeğer Bartholomeus Hazretlerine, Yusuf Çetin’e, rahipleri-

mize, bakanlıklardan gelen temsilcilerimize, ABD Adana Konsolosumuza 

şahsım ve ruhanilerimiz ve cemaatim adına teşekkür ederim” dedi.

Türkiyemizin barışına bir katkı 
sunuyoruz 
Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başka-
nı Hatice Çoban ise; bugün dinlerin, 
dillerin, çok dinliliğin, çok dilliliğin, çok 
kültürlü olmanın en güzel ev sahipliğini 
Van’ın yaptığını belirterek, “Buradan da 
aslında dünyaya bir mesaj veriyor. Tehdit 
politikası karşısında da aslında bir mesaj 
veriliyor. Hepimizin ortak temennisi ve 
Ermeni yurttaşlarımızın da bir talebi 
var. Bu talebin karşılanması için uma-
rız  Vanlılar olarak elbirliği ile bunu da 
başarmış oluruz. Nikah törenlerini de, 
ayin törenlerini yaptığımız gibi gerçek-
leştirebiliriz. Bu ayin etkinlikleri yapıldığı 
zaman birçok birleşmeyi ve birleştirmeyi 
görebiliyoruz. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, 
Gürcüsiyle, Ermenisi ile bugün her din, dil 
ve her renkten ülkemizin bütünlüğüne bir 
katkı sağlamış oluyoruz. Bugün burada 
Türkiyemizin barışına bir katkı sunuyo-
ruz. Açıkçası bugün çok onurlu ve mutlu 
olduğumuz bir gündür. Ben buradan bir 
kez daha Vanlıların bu barış sofrasına ev 
sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyo-
rum. Bu kadar geniş yürekli oldukları için 
önlerinde eğiliyorum” diye konuştu. 
 
50 sağlık personeli görev yaptı 
Gevaş Kaymakamı Nedim Akmeşe ve Ge-
vaş Belediye Başkanı Sinan Hakan adada 
alınan tedbirleri yerinde incelerken, Sağlık 
Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 50 
sağlık personeli ada ve iskelede görev 
alırken, polis ekiplerinin geniş güvenlik 
önlemleri aldı. 
 
Törende Türkiye Ermenileri Patrikvekili 
Başepiskopos Aram Ateşyan, Fener Rum 
Patriği Bartholomeos, Süryani Ortodoks 
Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin, New York 
Patriği Başepiskopos Khajag Barsamyan 
ve Adana Konsolosu John L. Espinoza ile 
bazı din adamları yer aldı.
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Kazak turist sayısı artacak
Kazakistan’ın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, Muğla Valisi Mustafa Hakan 
Güvençer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra, Kazakistan’dan Türkiye’ye 
gelecek turist sayısının arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. 

Haber

12 ay turizm 
Turizmin yanı sıra mermer, sanayi, kültürel 
alanda ilişkileri artırmak için araştırma 
yaptıklarını belirten Büyükelçi, “Bunun 
yanında Muğla Sıtkı Koçman Üniversi-
tesinde okuyan Kazak öğrencilerimiz 
var. Kazakistan Ulaştırma Bakanımız ile 
yaptığım görüşmede Kazakistan-Bod-
rum tarifeli uçak sayısının arttırılacağı 
yönünde. Bu da daha çok turist demek. 
Geçen yıl imzalanan bir protokol var ve 
bu protokole göre, Kazakistan vatandaş-
larının Türkiye’den mal sahibi olmalarını 

imkân tanıyor. Kazak işadamlarımızın 
Marmaris’te, Bodrum’da, Antalya Belek’te 
ve İstanbul’da büyük turistik yatırımları 
var. Türkiye’ye sadece yaz aylarında değil, 
eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında da 
turist getirmek istiyoruz. Çünkü Kazakis-
tan çok soğuk, Türkiye’de kış aylarında da 
denize girilebiliyor” dedi. 

Daha fazla Kazak turist 
Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise 
Türk ve Kazakistan ülkeleri arasındaki iliş-
kilerin kardeş iki ülke ilişkileri çerçevesinde 
yürüdüğünü belirtti. Vali Güvençer, “Hem 

Türkiye’de, hem Muğla’da ağırladığımız 

Kazak kardeşlerimizin sayısı her geçen yıl 

artıyor. Fakat biz daha fazla Kazak kar-

deşimizi anayurdumuzdan Muğla’da ağır-

lamak istiyoruz. Bundan sonra yapılacak 

ortak çalışmalarda birlikte olacağımızdan 

kimsenin şüphesi olmasın” dedi. 

Vali Güvençer, Büyükelçi Canseyit 

Tüymebayev’e Muğla ürünlerinden oluşan 

bir hediye sunarken, Büyükelçi Tüyme-

bayev de seramik üzerine işlemeli hediye 

verdi.

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev ziyarette yaptığı konuşmada, “Muğla’nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye 
gibi çok ünlü turistik ilçeleri var. Bu yerler Kazakistan’da çok meşhur. Kazakistan-Türkiye arasında çok önemli ilişkiler var. Özellikle 
turizm alanında bu ilişkiler daha çok önem arz ediyor. Her yıl Kazakistan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı artıyor. Sadece geçen yıl 
Türkiye’ye gelen turist sayısı 420 bin kişi. Potansiyel çok büyük, bunu daha arttırmak istiyoruz” dedi. 
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Köşe Hazırlayan: Prof. Dr. İbrahim Birkan

Neden oteller Yeşil olmalı?

Sürdürülebilir turizm, eko turizm, 

alternatif turizm gibi kavramların çok sık 

kullanıldığı bu dönemde “Yeşil Oteller”, 

“Yeşil Binalar” gibi kavramlar da oldukça 

sık kullanılmaktadır.

Şu an içinde yaşadığımız dönem dünyanın 

çevresel açıdan bilinen en kirletilmiş dö-

nemidir. Hiç şüphesiz ki turizm endüstrisi 

de bu kirlilikten ve çevresel sorunlardan 

en çok etkilenen sektörlerin başında yer 

almaktadır. Sanayi, madencilik, şehirleşme 

v.b. alanlarda görülen çok büyük gelişme-

ler çevreyi büyük ölçüde olumsuz yönde 

etkilemektedir. En büyük sermayesi 

doğal, tarihi ve kültürel çevre olan turizm 

endüstrisi de bu olumsuz gelişmelerden 

etkilenmektedir. Bunun yanında turizm 

endüstrisi de dünyada çok hızlı büyüyen 

sektörlerin başında yer almakta, bu hızlı 

büyüme de diğer sektörlerde olduğu gibi 

turizm sektörünü bir anlamda olumsuz 

yönde etkilemektedir.

Dünyada turizm yan sektörleri ile beraber 

7 trilyon ABD Dolarlık bir ekonomik faali-

yettir. Turizm global ekonominin %95’ini 

oluşturmaktadır. Bu rakam dünyanın en 

gelişmiş yirmi ekonomisinin sırasında adı 

geçen Türkiye Ekonomisi’nin 8,5 katıdır. 

Dünyadaki toplam istihdamın 270 milyo-

nu yani %9’u turizm sektörü tarafından 

sağlanmaktadır. Kısaca özetlediğimiz 

kadarıyla turizm, global olarak dünya 

ekonomisi içerisinde çok büyük bir yer 

işgal etmektedir. Son 20 yılda ortalama 

%5 civarında büyüme gösteren turizm 

endüstrisinin 2023 yılında 2 kat daha bü-

yümesi beklenmektedir. Bu kadar büyük 

bir hızla büyüyen turizm sektörü özellikle 

seyahat araçlarının yaptıkları karbondiok-

sit emisyonları ile çevreye önemli ölçüde 

olumsuz etkiler vermektedir.

Turizm sektörünün diğer sektörlerin 

yarattığı çevresel sorunlardan olumsuz 

yönde etkilenmesi karşısında şikâyetçi 

olması çok normaldir. Ancak turizm 

sektörünün kendi yarattığı çevresel 

sorunlar üzerinde de durması ve çözümler 

üretmesi gereklidir.

“Yeşil Otelcilik” bu bakımdan turizmin en 

önemli ayaklarından biri olan konaklama 

sektörü için çok önemli bir girişimdir. Şu 

anda turizm sektöründe 800’ün üzerinde 

eko-etiket, yeşil sertifikasyon uygulaması 

yapılmaktadır. Bunların 50’den fazlası 

uluslararası mahiyettedir. Hangi sertifi-

kasyon olursa olsun bir tesisin eko-etiket 

alması ve kendini bir “Green Hotel” olarak 

tanıtması her yönü ile çok olumlu bir 

yaklaşımdır.

“Yeşil Oteller” çevreye duyarlı tesislerdir 

ve bu tesislerin yöneticileri su, enerji, atık 

madde üretimini azaltmak için inançlı 

olarak programlar yapan ve uygulayan 

idarecilerdir.

“Yeşil Otelcilik” hem çevreye duyarlı, 

sorumlu bir yaklaşımın ürünüdür ve hem 

de uygulanan programlar sayesinde su, 

enerji, atık gibi maliyet kalemlerinin ciddi 

boyutta azaltılmasını sağlayan önemli 

bir tasarruf aracıdır. Yeşil olmak personel 

açısından da çok olumlu bir unsurdur. Yeşil 

yönetim personelin uzun dönemli olarak 

sağlıklı ve bakımlı olmasına önem veren 

bir anlayışın uygulamasıdır. Bu otellerde 

bulunulan ortam, kullanılan malzeme ve 

kimyasallar, solunulan hava temizdir ve 

sağlığa zararlı değildir.

Çevresel duyarlılığın çok önem kazandığı 

bu dönemde “Yeşil Otel” olmak misafirler 

açısından da oldukça önemli bir tercih ne-

deni olmaktadır. Misafirler çevreye duyarlı, 

sağlıklı yapılara ve ortama sahip tesisleri 

özellikle talep etmektedirler. Bu açıdan 

Yeşil olmak bir tesise saygınlık açısından 

önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. 

Birçok tesis pazarlama stratejilerini ve 

planlarını “Yeşil Otel” konsepti üzerinde 

kurmaktadır.

“Yeşil Otelcilik” mevcut tesisler açısından 

bir işletme anlayışı olarak önemlidir. Fakat 

Yeşil bina olmak tesisin sadece işletme 

anlayışı ile ifade edilemez. En önemli 

kazanımlar binanın planlanması ve inşası 

aşamalarında sağlanabilmektedir. Bu 

cümleden örnek olarak bundan sonra 

yapılacak yeni otellerin veya renove edile-

cek eski tesislerin “Yeşil Otel”, “Yeşil Bina” 

anlayışına uygun olarak tasarlanmaları ve 

inşa edilmesi gereklidir.

Bu açıdan otel sahipleri otel yöneticileri 

kadar otel mimarlarının, otel mühendisle-

rinin de “Yeşil Bina”, “Yeşil Otel” eğitimleri 

almaları ön şart olmaktadır. “Yeşil Otel” 

yöneticileri bu konularda uygulanan 

programa uygun olarak çaba gösterme-

lerine rağmen çevreye duyarlı su, enerji 

tasarrufu, atık yönetimi, malzeme seçimi 

v.b. konularda detaylı bilgiye sahip olma-

yabilir veya bu konulara yeterince vakit 

ayıramayabiliriz. Bu durumda Yeşil Otel 

Yöneticilerinin “Green Hotel Associati-

on” gibi kuruluşlardan yardım almaları 

önerilebilir.

“Yeşil Otelcilik” sadece çevreye duyar-

lı bir yaklaşımın uygulaması değildir. 

“Yeşil Otelcilik” yatırımcılar, işletmeciler 

açısından işletme maliyetlerini azaltan, 

personelin sağlıklı bir ortamda çalışmasını 

sağlayan, misafirleri aynı şekilde memnun 

eden ve tesis açısından bir pazarlama 

yaklaşımıdır.
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FBI tarihi eserlerimizi ele geçirdi
Lidya Uygarlığı’na ait olup ABD’de bulunduğu tespit edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yoğun 
girişimleri ile Amerikan emniyet makamlarının işbirliği sonucunda FBI yetkilileri tarafından ele geçi-
rilen on adet tarihi eser, Türkiye’ye gönderilmek üzere Washington Büyükelçiliği’ne teslim edildi. 

Haber

Anavatanına dönecek 
Törende konuşan Büyükelçi Serdar Kılıç, 

eserlerin Lidya dönemi mezarları ve adak 

stellerinden oluştuğu bilgisini vererek, bu 

eserlerin Türkiye’ye geri kazanılmasında 

Türk ve Amerikan makamları arasındaki 

işbirliğini anlattı. Kültür ve Turizm Bakanı 

Ömer Çelik adına, FBI yetkilileriyle operas-

yona katkı sağlayan diğer Amerikalı yetki-

lilere teşekkür eden Kılıç, eserlerin tespit 

edilmesinde emeği bulunan Prof. Dr. 

Hasan Malay’a ayrıca şükranlarını sundu. 

Eserlerin önce Ankara Anadolu Medeni-

yetleri Müzesi’nde, daha sonra da Manisa 

Müzesi’nde teşhir edileceği bilgisini veren 

Kılıç, “Bu eserler doğal olarak anavatanına 

dönmeyi hak ediyor” diye konuştu. 
 
Eserler doğru sahiplerinde 
FBI Uluslararası Operasyonlar Birimi 

Direktör Yardımcısı John Boles da eserleri 

Türkiye’ye geri kazandırmaktan büyük 

mutluluk duyduklarını kaydetti. Lidya 

bölgesine ait mezar ve adak stellerinin 

internette satışa çıkarıldığı, yaklaşık iki ay 

önce de bu stellerin 10’unun yerinin Türk 

makamları tarafından iletildiğini anlatan 

Boles, “Şimdi eserler doğru sahiplerine 

geri dönüyor” ifadesini kullandı. 
 
Bakan Ömer Çelik 
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, bu 

önemli gelişmeye ilişkin şu değerlen-

dirmeleri yaptı: “Bakanlık olarak yurt 

dışına kaçırılan eserlerimizin izini sürme 

konusunda kararlı ve ısrarlı adımlarımız 

devam ediyor. Konuya ilişkin attığımız her 

adım, bu topraklara ait olan eserlerin geri 

gelmesinde son derece önemli gelişmeleri 

beraberinde getiriyor. 
 
4 bin 147 kültür varlığı geri döndü  
Diplomatik ilişkileri ve hukuki hakları 

dikkatli ve ısrarlı bir şekilde devreye 

sokmamız Anadolu topraklarına kazan-

dırılan eser sayısını her geçen gün daha 

da artırdı. Bu kapsamda son on yılda yasa 

dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 4 bin 147 

kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı. 

Bakanlığımızın iadesini sağladığı kültür 

varlıklarından sonuncusu ise Lidya bölge-

sine ait on adet mezar ve adak stelleri.

M.S. 1-3. yüzyıllara ait olduğu tespit edilen eserlerin, ABD’de internet üzerinden satışa çıkarıldıkları ihbarının alınmasının ardından 

FBI ve Washington Büyükelçiliği Emniyet Müşavirliği tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu tacirlerin elinden alındığı 

açıklandı. 

Törenle teslim edildi 
2006 yılından beri kayıp olduğu tespit 

edilen eserlerin nereden ve ne zaman 

kaçırıldıkları belirlenemezken, kökenle-

rinin Manisa olduğunun düşünüldüğü 

ifade edildi. Söz konusu eserlerin FBI 

yetkililerinden teslim alınması vesilesiyle 

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde 

bir tören düzenlendi. Büyükelçi Serdar 

Kılıç’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene 

Washington Büyükelçiliği Emniyet Mü-

şavirliği ile Kültür ve Tanıtma Müşavirliği 

yetkililerinin yanı sıra FBI’ın ilgili bölümü-

nün başkan ve yetkilileri ile ABD basını da 

katıldı.

Manisa Müzesi’nde teşhir edilecek 
2006 yılında Lidya bölgesine (Batı 

Anadolu) ait 16 mezar ve adak stellerinin 

satışa çıkarıldığı ihbarını alan Bakan-

lığımız, eserlerin izini sürerek haziran 

ayı içerisinde stellerden 10 adedinin 

yerinin tespitini sağladı. Ardından FBI 

ve Washington Emniyet Müşavirliğimiz 

tarafından yapılan ortak operasyon 

neticesinde eserlerin tacirlerin elinden 

alınması sağlandı. Steller en kısa zaman-

da Türkiye’ye getirilerek, önce Ankara 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, daha 

sonra da Manisa Müzesi’nde teşhir edi-

lecek. M.S. 1-3. yüzyıllara tarihlendirilen 

stellerin nereden ve ne zaman kaçırıldık-

ları tespit edilememekle birlikte, Manisa 

kökenli oldukları düşünülüyor. 
 
Emin ellerde 
Üzerinde büyük hassasiyetle durduğu-

muz bu önemli konuda her geçen gün 

yeni ve sevindirici gelişmeler yaşıyoruz. 

Yaptığımız ısrarlı takibimiz neticesinde 

geri getirilerek, bu coğrafyada yaşa-

mış medeniyetlerin kültürüyle hayat 

bulmuş bu eserler yine bu toprakların 

bir parçası olarak artık daha emin ellerde 

varlığını sürdürecektir.” dedi
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Uzmanlardan önemli uyarı

Haber

Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği’nin (TUYED) Point Hotel Taksim’de gerçekleşen “Tatil 
Tüketicisi Hakları” konulu panelinde konuşmacılar tatilcileri uyardı. Turizm Hukukçusu ve Boğaziçi 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat İlker Ünsever tatilcileri online siteler hakkında uyararak şun-
ları söyledi: “Tatili yakasına yapışacağın adamdan al, en azından elinde bir yaka olur. İnternet’ten 
alacağınız tatilde olumsuzluk yaşarsanız bir ekrana yapışmak zordur” dedi.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜFED) Başkan Yardımcısı Ruhi Orhan, Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı ve Tur Operatörleri 
Platformu Başkanı Cem Polatoğlu ile Turizm Hukukçusu Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlker Ünsever’in konuşmacı olarak 
katıldığı panelde sorunların yanı sıra çözüm önerileri de tartışıldı.

“İngiliz sistemi kullanılmalı”

“Türkiye’de İngiliz sistemi uygulanmalıdır” 

önerisini yapan Tur Andiamo Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Tur Operatörleri Plat-

formu Başkanı Cem Polatoğlu bu konuda 

şunları söyledi: “Biz erken rezervasyonlar-

da tüketiciden para topluyoruz. Aslında 

tüketiciden tatil öncesi para alınması 

hem yasal hem de doğru değil. Sonra da 

olumsuz hikâyeleri basından okuyorsu-

nuz. Bunun sistemini İngiltere bulmuş.  

Ortalama tur parası ve kişi sayısına göre 

risk hesaplanıyor. Diyelim ki bayramda 5 

bin kişiyi tatile götürüyorsun. Hemen risk 

hesaplanıyor. Sigorta şirketi size sigorta 

poliçenizi veriyor. Tüketicinin mağduriyeti 

karşısında tüm ödemesi araba kaskosu 

sistemi gibi geri verilmelidir. Teminatsız 

para toplamamız yasal değildir. Teminatın 

arttırılması da işimize yaramaz. Temi-

nat sistemi bizim için geçerli bir sistem 

değildir.” 

“Nikâhta keramet vardır” 
Polatoğlu tatil tüketicisini mağdur eden 

sanal, yasal olmayan acentelerin önlen-

mesi gerektiğini belirterek şu öneriyi yap-

tı: “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 

(TİB) nasıl ki bazı siteleri kapatabiliyor 

bunları da anında kapatmalıdır. Günümüz-

de artık interneti mühürlemek çok kolay-

dır. Hukukçulardan öğreniyoruz ki valilik 

ve kaymakamlığın da anında mühürleme 

yetkisi var. Tatilciler de internetten tur 

almanın görücü usulüyle evlenmeye ben-

zediğini akıllarından çıkarmasın. Nikâhta 

keramet vardır. Tatillerini yasal seyahat 

acentelerinden alsınlar.” 

“Tarafların katılımıyla yasa hazırlan-

malı”

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜ-

FED) Başkan Yardımcısı Ruhi Orhan ise 

panelde yaptığı konuşmada ülkenin en 

büyük tüketici federasyonu olduklarını 

hatırlattıktan sonra şöyle konuştu: “50 

bin üyemizle tüketici üyelerinin yüzde 

60’ını temsil ediyoruz. Buna rağmen biz 

tam olarak bu işin içinde değiliz. Daha 

çok üst düzey politika yürütüyoruz. Son 

zamanlarda devre mülk, devre tatil oranı 

arttı. Turlarla ilgili ise saat ayarlamalarıyla 

ilgili şikâyetler alıyoruz. Tüketici hâkim 

üyesiyim. Önümde 7 bin adet şikâyet 

dosyası var. Ayda 2 gün gidiyoruz. Bize bir 

tüketici geldiğinde öncelikle karşı firmaya 

bir iddianame göndeririz. Tüketicinin 

mağduriyetinin 7 gün içinde giderilmesini 

isteriz. Olmazsa yasal yollara başvuraca-

ğımızı söyleriz. Tüketicileri bilinçlendirmek 

için eğitim seminerleri de düzenliyoruz. 

Kamunun yapması gereken her şeyi biz 

yaparız.”

 
“Yasalar istenildiği gibi değil”

Tüketiciyle ilgili mevcut yasaların önerdik-

lerinin onda birini bile içermediğine dikkat 

çeken Orhan şunları söyledi: “Bakan, artık 

tüketici kraldır dedi. Ama bizim hazırladı-

ğımız yasa taslağı bir gecede değiştirildi. 

Yasalar istenildiği gibi değil, AB’nin gö-

zünü boyamak için çıkarıldı. Oysa tüketici 

temsilcileri ve tur operatörleri, yasayı 

birlikte hazırlamalı. Tüketici garantisi 

alınmalı, satışın garantisi olmalı.  Bunun 

sistemini uzmanlar bulacaklardır. Uzman-

lardan oluşan komitelerin hazırlayacağı 

yasa mükemmel olacaktır.”

“Turizm sektöründe sigorta yoktur” 
Avukat İlker Ünsever turizmde sigortanın 
bir yalan olduğunu iddia ederek konuyla 
ilgili şunları söyledi: “Avrupa Birliği’ne 
girmek için kuralları getirirken sigortanın 
lazım olduğunu dile getirdik. Böylece 
sigortamız olmuş oldu. Kim sigortalı? 
Kanun diyor ki, paket turlarda sigorta 
zorunludur. Paket tur nedir? Tüketicinin 
yüzde 85’i paket tur kullanmıyor ki. Paket 
tur olmayınca sigortaya tabi değilsiniz. 
Olmayan kanun yönetmeliğiyle paket 
tur sözleşmeleri yapılıyor. Gelişmiş tüm 
ülkelerde turizm kendi vatandaşına 
seyahat ürünü sunma işidir. Gelişmemiş 

ülkelerde ise başka ülkelerden gelecek 
olan vatandaşların eline bakma işidir. 
Turizmde tüketiciye darbeler bir bayram, 
yılbaşı veya sezonda vuruluyor. Çünkü tu-
rizm sektöründe gerçek anlamda sigorta 

yoktur. Var olan bölümü de kadüktür.”

 
“Seyahat acentesi olmayan, 

sahtedir”
“Kaçak seyahat acentası yoktur. Sahte 
seyahat acentesi vardır” diyen Ünsever 
etkin bir denetim yapmak için ordu kur-
maya gerek olmadığını belirterek şunları 
önerdi: “Kaçak başka bir şeydir. Olmayan 
bir şeye sahte denir. Dolayısıyla seyahat 

acentesi olmayan, sahtedir. Bu hukukta 
çok önemlidir. Web sitesine baktığınızda 
gerçekten seyahat acentesi ile mi yoksa 
hayali bir sitede mi geziyorsunuz anlaya-
mıyorsunuz. Seyahat acentesi bir anlam-
da hayal satar aslında. Seyahat ürünleri 
satan web siteleri için mesela ‘tur’ diye bir 
uzantı zorunluluğu getirirsin. O uzantıyı 
da belgesi olmayanlara vermezsin. Dürüst 
seyahat acenteleri de kötü tüketicinin 
elinde zarar görebiliyor. Seyahat acen-
teleriyle tur operatörlerini ayrı kanunlara 
tabii tutmanız gerekiyor. Bu noktada 
kalıcı çözüm için tüm tarafların katılımıyla 

bir arama konferansı yapılmalı.” 
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15 Eylül’e kadar yüzde 100 doluluk 
GETOB’un sorumluluk bölgesinde şu anda 
doluluk oranlarının yüzde 100’e yakın 
olduğunu açıklayan Bülbüloğlu, “Bölge-
mizde özellikle Ortadoğu’daki karışıklık, 
Dünya kupası maçları neticesinde, birçok 
Avrupa ülkesindeki ekonomik krize rağ-
men Muğla’daki otellerde doluluk sıkıntısı 
yaşanmıyor. Şu anda doluluk oranı yüzde 
100’e yakın. Bu süreç 15 Eylül’e kadar de-
vam eder. Okulların açılması ile yerli turist 
sayısında düşüş yaşanır. Biz GETOB olarak 

bölgede diri kalmaya çalışıyoruz” dedi. 
 
Turist sayısında 73 bin artış 
2013 yılında 3 milyon 222 bin 315 
yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla 
bölgesine Temmuz ayı sonu itibari ile 1 
milyon 745 bin 989 yabancı turist ziyaret 
etti. Geçen yılın aynı döneminde gelen 
turist sayısı 1 milyon 672 bin 566 kişi 
olurken, bir önceki yıla oranla bu yıl 73 bin 
423 yabancı turist artışı yaşandı. 

 
İngilizler lider 
Muğla’yı tatil için tercih eden ülkelerin 
başında İngilizler geliyor. Tatil tercihini 
Türkiye’den yana kullanan İngilizlerin yüz-
de 80’i Muğla’ya geliyor. Muğla’ya 7 aylık 

dönemde 740 bin 466 İngiliz turist geldi. 

Muğla’ya gelen toplam turist sayısının 

yarısını İngiliz turistler oluşturuyor. İngiliz 

turistleri 160 bin 447 kişi ile Rusya Fede-

rasyonu, 132 bin 916 kişi ile Hollandalılar, 

101 bin 734 kişi ile Almanlar, 78 bin 164 

kişi ile Polonya, 76 bin 553 kişi ile Fransa 

ve 64 bin 574 kişi ile Belçikalılar izliyor. 

Turistin tercihi havayolu 
Muğla’ya gelen yabancı turistlerin 

çoğunluğunun tercihi havayolu oldu. 

Türkiye’de İstanbul’dan sonra iki uluslara-

rası havayoluna sahip Muğla’da Dalaman 

Dış Hatlar Terminaline 7 ayda 908 bin 
229, Milas-Bodrum Dış Hatlarından da 
522 bin 983 yabancı turist giriş yaptı. 
Havayolu ile gelen turist sayısı 1 milyon 
431 bin 212 olurken, 314 bin 777 
turist ise deniz gümrük kapılarından giriş 
yaptı. Deniz gümrük kapılarından en fazla 
giriş ise Marmaris ve Bodrum’dan oldu. 
Marmaris’ten 114 bin 782, Bodrum’dan 
101 bin 360, Mantarburnu’ndan 57 
bin 714, Fethiye’den 10 bin 177, 
Datça’dan 6 bin 863, Güllük’ten Bin 378, 
Turgutreis’ten 19 bin 542 ve Yalıkavak 
Deniz Gümrük kapısından da 2 bin 961 
turist giriş yaptı.

World Travel Channel ile anlaşıldı 
Güney Ege Turistik Otelciler ve İşlet-

meciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent 

Bülbüloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde 

yaşanan doluluk oranının bölge ekono-

misine büyük katkı sağladığını söyledi. 

Bülbüloğlu, “İç piyasada çok büyük bir 

yükseliş ve canlanma mevcut. Artık yerli 

ve yabancı ayrımı ortadan kalktı. Bize 

gelen talepler doğrultusunda bölgemize 

yerli turist çekebilmek için değişik tanıtım 

ve kampanyalar düzenliyoruz. Türkiye’nin 

en büyük turizm kanalı World Travel 

Channel ile bir yıllık bir sözleşme yaptık. 

Yerli turisti bölgemize çekmek için tanıtım 

kampanyaları düzenliyoruz” dedi. 
 
Fiyat farkı yok 
Geçmişte yerliye pahalı, turiste ucuz fiyat 

farkının artık ortadan kalktığını açıklayan 

GETOB Başkanı Bülbüloğlu, “Turizmde iç 

pazar son yıllarda büyük önem kazandı. 

Geçmişte otelciler ile yerli müşteriler 

arasında yaşanan fiyat tartışmaları son 

buldu. Yabancı turistin fiyatı ne ise, yerli 

turistin de fiyatı o. Yerli turist sadece 

otelcilere değil, aynı zamanda esnafa da 

kazandırıyor. Yabancı turiste ne kadar 

önem veriyor isek, yerli turisti de o kadar 
önemsiyoruz. Artık yerli turist gerçeğini 
göz ardı etmemiz mümkün değil” dedi. 
 
“50 yaş üzeri yabancı turist pazarın-
da başarılı olamadık” 
Turizm sezonunun uzatılması için de 
çaba harcadıklarını açıklayan Bülbüloğ-
lu, “Bunun en önemli faktörü özellikle 
Eylül-Aralık ayları arası ikinci, üçüncü yaş 
grubu veya emekli 50 yaş üstü turistleri 
bölgeye çekmek. Bunun için yaptığımız 
çalışmalarda maalesef başarılı olamadık. 
Bölgeye direk uçuşların olmaması büyük 
eksiklik. 50 yaş üstü yabancı turist aracı 
ile gelmesi mümkün değil. Bu konuda 
yıllardır devam eden çalışmalar var ve 
bundan sonra da turizm sezonunun 
uzatılmasına yönelik çalışmaları sürdüre-
ceğiz” dedi. 

Eylül’de tur operatörleri ile toplantı 
Bülbüloğlu, önümüzdeki yılın çalışmala-
rına Eylül ayından itibaren başladıklarını 
belirterek, “Marmaris, Datça, Ula turizm 
için önemli destinasyonlardan. Önü-
müzdeki yılın çalışmalarına Eylül ayında 
başlıyoruz. Eylül 15’de dünyanın önemli 
tur operatörlerini Marmaris’e davet ettik. 
Bu toplantıda önümüzdeki yıllarda ne gibi 
çalışmalar yapılabilir onları görüşeceğiz” 
dedi. 

Turizmciler 
gözünü yerli turiste dikti 

Haber

Ramazan Bayramı’nda otelleri dolduran yerli turist turizmcilerin bir kez daha gündemine geldi. Bay-
ram tatili ile iç pazarda büyük bir potansiyel olduğunu gören turizmciler yerli turistten daha fazla 
verim alabilmek için çalışmalara hız verdi. 

Ramazan Bayramı tatilinde Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi ünlü turistik merkezlere akın eden yerli turist, hem otelcilerin, hem de 
esnafın yüzünü güldürdü. Yerli turisti yeniden keşfeden otelciler, önümüzdeki yıllar için yerli turist için tanıtım kampanyasına başladı. 

TÜROFED / 95TÜROFED / 94



TÜROFED Amasyalı otelcilerle buluştu 
Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş Amasyalı otelcilerle bir araya geldi.

Haber

Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği 
(KATİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler 
Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Toktaş, KATİD Genel sekre-
teri Onur Bıyıklı ve KATİD Yönetim Kurulu 
Üyesi Ertuğrul Uzak, Amasya Emin Efendi 
Konağı’nın ev sahipliğinde Amasyalı 

otelcilerle bir araya geldi.

 
“Bölgenin potansiyeli çok büyük”
8 ay önce TÜROFED bünyesinde kurulan 
Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 ilde faaliyet 
gösteren ve yeni kurulmalarına rağmen 
şuan için 7.000 yatak kapasitesine 
ulaştıklarını belirten KATİD Başkanı Murat 
Toktaş, amaçlarının Türkiye turizminde 
Karadeniz’in varlığını hissettirmek ve bu 
sektörün sadece Ege ve Akdeniz bölge-
sinde oluşmadığını vurgulamak olduğunu 
söyledi. Murat Toktaş “Karadeniz’de bü-

yük yatırımlar, yatırımcılar, çalışan turizm 
personeli var. Bölgede ülkeye değer katan 
işler yapılıyor. Bölgenin kısa sürede turizm 
pastasından çok büyük pay alacak bir 
potansiyele sahip olduğunu bilmeliyiz. Bu 
değerlerimizi önce kendi içimize anlatma-

lıyız” dedi. 
 
“Amacımız hizmet etmek”
Amaçlarının hizmet olduğunu hatırlatan 
Toktaş, “KATİD olarak ilk kez Karadeniz 
Bölgesi’nde büyük bir çatı oluşturduk. 
Sektörü bu çatı altında topladık ve Tür-
kiye Otelciler Federasyonu ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nı da yanımıza alarak bir 
güç oluşturduk. Her platformda bölgeyi 
anlatıyor ve tanıtıyoruz. Biz bu sektörün 
gönüllüleriyiz. Bölgeye mevcut imkanla-
rımız bilgi ve deneyimlerimiz ile hizmet 
etmek için varız” dedi.

Amasya Karadeniz turizmi için 

önemli

Amasya’nın Karadeniz turizm pastasın-

dan büyük pay aldığını vurgulayan KATİD 

Başkanı Murat Toktaş “Amasya bölgede 

en çok çalışan, kendini Türkiye’de ve yurt 

dışında en iyi pazarlayan illerin başın-

da geliyor. Bu konuda büyük emekleri 

olan Valimiz İbrahim Halil Çomaktekin’e, 

Belediye Başkanımız Cafer Özdemir’e, 

Kültür ve Turizm İl Müdürümüz Ahmet 

Kaya’ya ve Amasyalı turizmci dostlarımıza 

emekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde 

konuştu.

Murat Toktaş toplantı sonunda böyle bir 

toplantıya ev sahipliği yaptığı için Gül 

Seval Özkök’e teşekkür etti. 

KATİD Çorum’da 
Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş, KATİD Genel Sekreteri Onur Bıyıklı ve KATİD 
Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Uzak, Anitta Hotel’in ev sahipliğinde Çorumlu otelcilerle bir araya 
geldi.

Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 ilde faaliyet 
gösteren KATİD, il ziyaretleri kapsamında 

Çorum’da otelcilerle bir araya geldi. 
 
Karadeniz turizminin sesi oldu 
Toplantıda konuşan KATİD Başkanı Murat 
Toktaş, yeni kurulmalarına rağmen şuan 
için 7.000 yatak kapasitesine ulaştıkla-
rını söyledi. Amaçlarının bölgede sektör 
içindeki birliği ve iletişimi geliştirmek 
olduğunu belirten Toktaş “Ne yazık ki 
yılardır Karadeniz Bölgesi Ankara’dan ve 
Türk turizmindeki gelişmelerden hep uzak 
kaldı ve sesini sektöre duyuramadı. KATİD 
ile birlikte sektörü ayakta tutamaya 
çalışan, kendi imkânları ile mücadele eden 
bölgemizdeki değerli yatırımcıların birçok 
platformda sesi olduk. Özellikle Bakanlık 
tarafından onaylanmamız bölgemize 

gelen bakanlık yetkilileri ile tesisleri karşı 
karşıya bırakmayarak birlikte iş yapma 
imkânı sağlamış oldu. İllerde yaşanan 
sorunlar bizlere ulaştığında gerek yerel 
yönetimlerle gerekse bakanlıklar ile  
görüşmeler yapıp üyelerimizin mağduri-
yetlerini gidermeye çalışmaktayız. Birçok 
yerel yönetim ve kalkınma ajansları ile 
birlikte proje çalışmaları yapmaya başla-
dık” dedi.

 
“Çorum büyük potansiyele sahip”
Çorum’daki turizm potansiyeline de deği-
nen KATİD Başkanı Murat Toktaş “Çorum 
Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya 
açılan kapısı olmakla birlikte, Anadolu’nun 
kalbinde ilk organize devleti kuran Hitit-
lerin ilk başkenti Hattuşaş’a ev sahipliği 
yapmış ve yanı başındaki Alacahöyük, 

Çorum’u Dünya’ya tanıtarak haklı bir üne 

kavuşturmuştur. UNESCO tarafından 

dünya kültür mirası listesine alınmayı hak 

ederek kendini taçlandırmıştır. Her biri çok 

büyük değer olan Selçuklu ve Osmanlı dö-

nemine ait yapıları, yaylaları ile Anadolu 

kültür mozaiğinin en renkli parçasını oluş-

turmaktadır. Ayrıca av turizmi konusunda 

büyük potansiyele sahip olan şehir birçok 

yerli ve yabancı turisti çekmektedir. Bu 

değerlere kongre yapmaya müsait tesis-

lerin eklenmesi ile kendi enerjisini daha da 

çoğaltmıştır” dedi. 

 

Murat Toktaş son olarak “Bize otelini açan 

ve örnek misafirperverliği ile bize bu or-

tamı sağlayan Uğur Barlık ve Hasan Özer 

Gökmen’e teşekkür ederim” diye konuştu. 

Haber
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Akra Barut 

Akdeniz’e doymak isteyenler için

Haber

Barut Hotels’in şehir oteli konseptiyle, tatil ruhunu buluşturan 5 yıldızlı yepyeni oteli Akra Barut 
açıldı. Falezlerin üzerinde, Akdeniz’e hakim muhteşem konumunun yanı sıra; The LifeCo Sağlıklı 
Yaşam Merkezi, spor klübü, iş adamları ve iş kadınlarının rahatlığı için tasarlanan Executive Katı ile 
hem tatillerde hem de iş gezilerinde, konuklarına bambaşka deneyimlerin kapılarını aralayacak olan 
Akra Barut, tatile, düşlere ve Akdeniz’e doymak isteyenleri bekliyor.

Sağlıklı yaşam için Akra Barut 
Antalya’nın merkezinde denize sıfır 
muhteşem konumu, ünlü The LifeCo 
Sağlıklı Yaşam Merkezi, spor klübü, tenis 
kortları ve çok seyahat eden iş adamları 
ve iş kadınları için tasarlanan Executive 
Katı ile de size iş ve tatil fırsatlarını bir 
arada sunan Akra Barut, şehrin göbeğin-
de benzersiz bir resort deneyimi yaşamak 
isteyenleri bekliyor. 

Yaklaşık 5500 m2 alana kurulu Akra 
Health Club; içindeki kapalı yüzme 
havuzu, sauna, jakuzi, dinlenme odaları, 
buhar odası, masaj odaları, cilt ve vücut 
bakım odaları, terapi odaları ve Türk 
hamamıyla, tatili yorgunluk atma fırsatı 
olarak değerlendirmek için ideal bir ortam 
sunuyor. The LifeCO’nun pek çok sağlıklı 
yaşam programı ile hizmet verdiği Akra 
Barut, sunduğu ‘sağlıklı yaşam konseptini 
son teknoloji ‘Technogym’ ile donatılmış 
Fitness Club’ı Akra Fit ile tamamlıyor. 

43 yıldır resort otelciliği alanında yarattığı 
uzmanlığını, bu kez bir şehir otelinde 
konuklarıyla buluşturan Barut Hotels, 
Antalya’nın merkezinde şehir oteli ve tatil 
konseptini bir araya getiren Akra Barut’un 
kapılarını açtı. Toplam 18 toplantı salonu 
ve iş adamları ve iş kadınlarının seyahat-
lerdeki konforu için tasarlanmış executive 
floor’uyla bir şehir otelinden beklenenden 

çok daha fazlasına sahip Akra Barut, 
benzersiz  konumu ve servis anlayışı ile 
unutulmaz bir tatilin anahtarını sunuyor. 

Muhteşem manzaralı Deluxe, Executive 
ve Suit odaların da içinde olduğu toplam 
471 oda ile kapılarını açan Akra Barut; 
denizden masaja, spordan detox’a kadar 
birbirinden farklı pek çok deneyim vadedi-

yor. Akra Barut’un misafirlerine sunduğu 
benzersiz ayrıcalıklardan biri olan, 10. 
kattaki Ocean ve Panorama Suit’lerinin 
‘sonsuzluk havuzu’ İnfinity, misafirlerine 
daha önce yaşamadıkları bir lüks ve mut-
luluğun kapılarını aralıyor. Akra Barut’un 
içinde yer alan 4 yıldızlı Akra Park Barut 
ise misafirlerine Akra Barut’un vadettiği 
tüm ayrıcalıkları sunuyor. 

Her damak tadına uygun seçenek 
Akra Barut’un onuncu katında deniz ve 
dağ manzaralı konumuyla hizmet veren 
ve açık/kapalı alanlarıyla dünya mut-
faklarından örnekler sunan fine dining 
konseptindeki Mavi Restoran ve bar, açık 
ve kapalı alana sahip deniz manzaralı 
Divan Restoran, lobi katında bulunan Ak-
deniz manzaralı Akra Bistro ve gün boyu 
atıştırmalıklar ve farklı içecek seçenekleri 
sunan Akra Bar’ın yanı sıra Lobby Lounge 
da Akra Barut’un farklı beklentiler ve 
damak tatlarına sahip konukları için farklı 
seçenekler sunuyor. 

Executive ve suit odalarda konaklayan 
misafirlerin ücretsiz olarak yararlandı-
ğı Executive Lounge’da gün boyunca 
sunulan kahvaltı, öğlen ve akşam saati 
atıştırmalıkları ve  alkollü içki, çay, kahve 
ikramlarıyla Akra Barut, misafirlerine 
ayrıcalıklı hissettiriyor.
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Haber

Oteller denetim altında 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 1 Nisan-5 Ağustos 2014 tarihlerinde toplam 2 bin 605 otelin 
gıda depoları, yemek hazırlama ve servis yerleri başta olmak üzere restoranlarının denetlendiğini, 
denetimlerde 111 bin 722 TL idari para cezası uygulandığını bildirildi. 

Haber

2 bin 605 otelde denetim 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı turizm 
tesislerinde zaman zaman ortaya çıkan 
gıda enfeksiyonu ve zehirlenme vakaları-
na karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 
Özellikle turizm sezonunda olası gıda 
enfeksiyonu ve zehirlenmelerden vatan-
daşların ve turistlerin sağlığını korumayı 
amaçlayan bakanlık, nisan ayı başından 5 
Ağustos tarihine kadar 2 bin 605 otelde 

denetim yaptı. 
 
Yaz aylarında denetimler sıklaştı 
Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdür-
lüğünce yürütülen rutin denetimlere 
ilave olarak yaz sezonunun başlaması ile 
turizm tesislerinin yoğun olarak faaliyet 
gösterdiği illerde denetimler sıklaştırıldı. 
Taklit ve tağşiş yapılarak tüketicinin 
aldatılmasının engellenmesi ve sağlığa 

zararlı üretim yapan firmaların ürünlerinin 
tespit edilmesi amacıyla özellikle alkollü 
içecekler, bal, süt ürünleri, peynir, et ve 
et ürünleri gibi ürünler olmak üzere genel 
gıda denetimleri yoğunlaştırıldı. Bu çerçe-
vede 1 Nisan 2014 tarihinden bu güne 
kadar toplam 925’i Antalya, 311’i Muğla, 
302’si İstanbul, 154’ü İzmir ve 913’ü di-
ğer iller olmak üzere toplam 2605 otelin 
gıda depoları, yemek hazırlama ve servis 
yerleri başta olmak üzere restoranları 

denetlendi. 
 
Para cezası verildi 
Denetimlerde işletmelerden 39’una 
toplam 111 bin 722 TL idari para cezası 
uygulanarak hijyenik koşullarda üretim 
yapmaları konusunda uyarıldı. Bu işlet-
melerden 13’ü hijyen esaslarına aykırı 
faaliyette bulunduğu için, 4’ü kayıtsız 

faaliyette bulunduğu için, 11’i bozulmuş, 
kokuşmuş, ambalajı ürüne zarar verecek 
şekilde hasar görmüş veya son tüketim 
tarihi geçmiş ürünleri bulundurduğu için 
ve 11’i de Kanun’un diğer hükümlerine 

aykırılık tespit edildiği için ceza aldı. 
 

Denetimler yıl boyu devam edecek 
Diğer taraftan; Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan belgeli tesislere idari 
yaptırım uygulanması durumunda, ilgili 
Bakanlıkça gerekli tedbirlerin alınması 
amacıyla söz konusu denetim raporları 
ile yaptırımlara ilişkin ceza tutanakları İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gön-
derildi. Ayrıca söz konusu işletmelere 
gerçekleştirilen denetim ve kontrollerin 
sıklaştırılması hususunda 81 İl Müdürlüğü 
talimatlandırıldı. Bakanlık, denetimler 
başta turizm sezonu olmak üzere tüm yıl 
boyunca devam edeceğini bildirdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda denetim ekipleri turizm 
bölgelerindeki 2 bin 605 otelde denetim yaptı. Özellikle alkollü içecekler, bal, süt ürünleri, peynir, et ve et ürünleri gibi gıda 
maddelerinde yoğunlaştırılan denetimlerde 111 bin 722 TL idari para cezası uygulandı.

Türkiye’ye uçak otel getirecek 
Tekirdağlı iş adamı Mustafa Yurdanur’un satın aldığı Airbus A300 kargo uçağını restoran yapacak. 
Emekli kargo uçağını restorana çevirecek olan iş adamı Yurdanur, çılgın projenin ikinci ayağının 
uçak otel olacağını söyledi. 

Amerika’dan gördü 
Amerika’ya yaptığı gezi sırasında gördüğü 
restoran uçağı Türkiye’de de yapmaya 
karar verdiğini belirten Yurdanur, “Uçağın 
restoran olarak kullanıldığını Amerika’da 
gördüm. Amerika’da uçağın içinde yemek 
yemek için yaklaşık 1 saat 45 dakika sıra 
bekledim. Uçağın içine girdiğim zaman 

güzel bir konsept olduğunu gördüm. 
Tekirdağ’da bu konsepti uygulamak için 
çalışıyoruz” ifadelerini kaydetti. 
 

Türkiye’de ilk olacak 
İş adamı Yurdanur yaptıkları projenin gü-
zel, bir o kadar da çılgın bir proje olduğu-
nu, projenin ikinci ayağının ise uçak otel 

olacağını dile getirerek, “Yaptığımız çılgın 
bir proje. Projemiz sadece Tekirdağ’da 
değil, Türkiye’de ilk olacak. Bu konsept 
ile Tekirdağ halkına iyi hizmet vermek ve 
Tekirdağ köftesini Türkiye’ye tanıtmak 
için hazırlanıyoruz. Bundan sonra da çılgın 
projelerimizin arkası gelecektir” dedi.

Uçuş süresi dolan Airbus A300 tipi kargo uçağını yaklaşık 500 bin TL’ye alan Tekirdağlı iş adamı Mustafa Yurdanur, uçağı restora-
na çevirerek müşterilerine değişik konseptte hizmet verecek. Amerika’da gördüğü uçak restoranın ardından projeyi Türkiye’de de 
uygulamaya karar veren Yurdanur, satın aldığı uçağı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine getirdi. Çorlu ilçesinde bulunan havaalanında gövdesi 
3 parçaya ayrılan uçak, TIR’lara yüklenerek yola çıktı. Uçak, 8 TIR ile birlikte İş Adamı Yurdanur’un restoranının bulunduğu Tekirdağ’a 
ulaştı.
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HaberHaber Hazırlayan: Eda Keskiner

Grand Coulee Barajı 
lazer gösterisi büyülüyor
Dünyanın 5. büyük barajı olan ABD’deki Grand Coulle Barajı’nda gerçekleştirilen lazer gösterisi iz-
leyenleri büyülüyor. Lazer gösterisi izlemek isteyenler her sene Grand Coulle Barajı’nın bulunduğu 
bölgeye akın ediyor. 

Kolombiya havzasında 1933- 1975 yılları 

arasında inşa edilen ve Amerika’nın en 

büyük elektrik üretim barajlarından biri 

olan ve dünyanın 5. büyük barajı olan 

Grand Coulle Barajı’nda 1989 yılında 

başlayan ve her yıl anma gününde düzen-

lenen lazer gösterisi 25 yıldır 4 Temmuz 

-  30 Eylül tarihleri arası devam ediyor. 

25 yıl sonra yeni ışıklandırmalar, görseller 

ve müzik eklenerek yenilenen gösteride 

barajın yapımında çalışanların seslerine 

yer veriliyor ve yaklaşık 13.000 yıl önce 

bu alanın nasıl şekillenmeye başladığı, 

bölgede o zamanki yaşam, barajın yapım 

hikayesi ve bulunduğu Kolombiya havza-

sına nasıl bir katkı sağladığı da yer alıyor. 

Yaklaşık 30 dakika süren “Oner river,  

many voices” isimli gösteriyi tribün ve 

piknik masaları bulunan çimlik alandan 

oturarak izlemek ise ücretsiz. 

Lazer gösterisini izleyebileceğiniz tarih ve saatler;

MAY 25th - JULY 31st 2014  10:00pm  NIGHTLY!  

AUG 1st  - AUG 31st 2014  9:30pm   NIGHTLY!  

SEPT 1st - SEPT 30th 2014   8:30pm  NIGHTLY! 

OCT 1st, 2014 - DEC 31st, 2014    OUT OF SEASON 

JAN 1st, 2015 - MAY 22nd, 2015   OUT OF SEASON

Belek’te Zeugma, Ayscha ve Belvil olmak 
üzere 3 otelle hizmet veren Papillon 
Otelleri yeni logo tanıtımını gerçekleştirdi. 
Geceye acente sahipleri, acente yöneti-
cileri ve otel yöneticileri katıldı. Yaklaşık 
300 konuğun katıldığı geceye Papillon 
Otelleri Kurucu Başkanı Mustafa Nazik, 
Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nazik ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol 

Akın ev sahipliği yaptı.  
 
“Heyecanlıyız” 
Erol Akın gecede bir konuşma gerçek-
leştirdi. Otellerde konsept değişikliğine 
gidilerek yeni bir hizmet anlayışı getirmek 
istediklerini belirten Erol Akın, “Kurucu-
muz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
Mustafa Nazik’in himayelerinde ve Sayın 
Özgür Nazik’in önderliğinde bir iddiayı 
gerçekleştirmek için yola çıktık. Onun için 

heyecanlıyız” dedi.  

Yenilenme logo ile başladı 
Akın konuşmasına şöyle devam etti: “Ye-
nilenmeye karar verdik ve bu heyecanımızı 
sizlerle paylaşmak, sizlerin değerlendir-
mesine sunmak, sizlere duyurmak istedik. 
İşte bu anlayışla işe logomuzu yenileye-
rek başladık.Herkes kelebeğin doğada 
bir kez dönüştüğünü düşünür. Oysa 
bizim dünyamızda değişim süreklidir. Bu 
nedenle kelebeğimiz bu değişim yolunda 
yeniden doğdu. Biz buna ‘Reborn’ dedik. 
Reborn konsept olarak her şeye yepyeni 
bir enerjiyle bakmaktır. Reborn kendini 

sürekli bir yeniliğin içinde tutmaktır. 
 

Papillon Relaxury 
Papillon gücünü ve güzelliğini doğadan 
alarak daha mutlu anılar yaşatmak için 
yepyeni bir anlayışla kanat çırpmaya de-
vam ediyor. Biz bu yeni anlayışa ‘Papillon 
Relaxury’ dedik. Nedir Papillon Relaxury? 
Değişimi anlamak ve onun bir parçası 

olabilmek. Hayat değişiyor, misafirleri-
mizin beklentileri değişiyor, tatil anlayışı 
değişiyor. İnsanlar için artık tatil, lüks altın 
varaklar, şatafatlı mobilyalar ve zenginlik 

gösterisinden ibaret değil. 
 
Zeugma baştan aşağıya yenilendi 
Değerli iş ortaklarımız, sevgili misafirleri-
miz Papillon’un yeni tatil anlayışı Relaxury 
ile tanışmaya hazır mısınız? Papillon Rela-
xury, Rahatlığı ve lüksü bir daha ayrılma-
mak üzere bir araya getiren bir anlayıştır. 
Artık lüks sadece bir gösteriş değil, 
saflıktan, sadelikten, doğadan oluşan bir 
kalite anlayışının da yansımasıdır. Artık 
önemli olan ürünlerin ve hizmetlerin iyi 
sunulması değil, kişiye özel sunulmasıdır. 
Misafirlerimizin kendilerini özel ve önemli 
hissetmeleridir. Bu anlayışın ilk somut 
adımını Zeugma’yı baştan aşağı yenileye-

rek atıyoruz. 
 
“Yeniden başlattık” 
‘Relight’ dedik.  Önce hayallerimizi ateşle-
dik. ‘Rebuild’ dedik. Birlikte ter döktük, bir-
likte çalıştık her santimetre karesini kendi 
ellerimizle yeniden inşa ettik. ‘Restart’ 
dedik. Her şeyi yeniden başlatmaya karar 
verdik. Reborn ile gücünü doğadan alan 
yepyeni bir tatil anlayışı doğuyor.  Papillon 
Zeugma Relaxury. Rahatlık ve lüks bir 
daha ayrılmamak üzere bir araya geliyor. 
Biz de bu heyecanımızı bu gece sizlerle bir 
araya gelerek paylaşmak istedik. Bizimle 
olduğunuz için, bize güç verdiğiniz için, bu 
gece bize zaman ayırdığınız için hepinize 
teşekkür ederiz. Daha güzel günlerde 
tekrar tekrar birlikte olmak dileğiyle.”

Papillon Otelleri 
logo ve hizmet anlayışını yeniledi
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde 3 oteliyle hizmet veren Papillon Otelleri 
yeni logo lansmanını, Sertab Erener’in katıldığı gece ile yaptı.
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Havaalanı girişleri arttı, 
kruvaziyer trafiği geriledi 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hükümet programını TBMM Genel Kurulu’nda okuyarak Yeni 
Türkiye’nin hedeflerini açıkladı. Hükümet’in turizm alanındaki hedeflerini de açıklayan Başbakan 
Davutoğlu, alternatif turizmi türlerini geliştirmek için çalışacaklarını söyledi. Davutoğlu özellikle 
sağlık turizmine dikkat çekti. 

Haber

Ana pazarda artışlar ve azalmalar 

dikkat çekiyor 
İzmir’in ana pazarlarındaki son durumları 

da masaya yatıran raporda, ülkeler bazın-

da İzmir’i ziyaret eden yabancı sayılarına 

da değinildi. Raporda, 8 aylık dönemde 

İzmir’e gelen en fazla turist sayısının ise 

Almanya’dan olduğu görüldü. 8 aylık dö-

nemde Almanya’dan gelen turist sayısının 

geçen seneyle karşılaştırıldığında, yüzde 

0,8’lik bir artış göstererek 228 bin kişiye 

ulaştığı belirtildi. Almanların havayolu ile 

Yüzde 90 gibi dikkat çekici bir oranla İzmir’ 

e giriş yaptığı belirtilen raporda, ayrıca Ad-

nan Menderes trafiğinin yüzde 2,9’luk bir 

gelişme göstererek 204 bine yükseldiği 

açıklandı. Buna karşın, Almanların deniz-

yolu ile İzmir’ e yaptığı girişlerde ise yüzde 

16’lık bir gerileme olduğu kaydedildi. 

 

Havayolu girişlerinde en yüksek pazarlar 

arasında yer alan Fransa’dan İzmir’e gelen 

turist sayısı yüzde 7,1 artarak toplamda 

yaklaşık 97 bine ulaşırken, denizyolu 

girişlerinde ise yüzde1,8’lik bir büyümenin 

gerçekleştiği bilgisi verildi. 

 

İzmir’in yüksek pazarları arasında dikkat 

çeken ülkelerden İtalya pazarı, 8 aylık 

dönemde yüzde 11,6’lık bir düşüşle dik-

katleri üzerine çekti. Genellikle, denizyo-

luyla İzmir’i ziyaret eden İtalya pazarı, bu 

yıl 86 bin civarlarında seyretti.  

 

Öte yandan İtalya’dan gelişler, havayolu 

ve denizyolu kapılarında azalma göster-

di. 8 aylık döneme bakıldığında, Adnan 

Menderes’ten yapılan girişlerin yüzde 18, 

Alsancak Liman’ından yapılan girişlerin 

ise yaklaşık yüzde 11 oranında azaldığı 

belirtildi.   

 
Pazarlar bazında bu yıl gerileme yaşayan 

bir diğer ülke de İngiltere oldu. 8 aylık 

dönem içerisinde yüzde 12,8 oranında 

gerileme gösteren Pazar, İzmir’e gelen 

toplam turist sayısı bakımından 98 bine 

geriledi. Adnan Menderes’ten yapılan 

girişlerde yüzde 1,2’lik düşüşe ek olarak, 

Alsancak Limanı girişlerinde yaşanan 

yüzde 44’lük düşüş, bir diğer dikkat çekici 

gelişme olarak gözlendi. 

 

İzmir’in bu yıl en canlı pazarları arasında 

yer alan Hollanda pazarı, 8 aylık dönem-

de yüzde 15,6’lık artış oranıyla 68 binin 

üstünde seyrederken, havayolu gelişlerin-

de ise yüzde 20 oranında artış sağlandı. 

Ayrıca, Adnan Menderes trafiğinin 53 

binden 64 bine çıktığı belirtilen raporda, 

Hollanda’dan gelen turistlerin Alsancak 

Limanı girişlerinde yüzde 29’luk düşüşle 4 

binin altına indiği bildirildi. 

 

İzmir’in ziyaretçi trafiğinde dikkat çeken 

bir diğer gelişme ise İran’dan gelen turist 

sayısında oldu. İran’dan gelenlerin İzmir’de 

Yüzde 58’lik bir ilerleme göstermesiyle 

oldukça önemli bir aşama kaydeden turist 

sayısı, bu artışla 33bini geçti. 

 

Son olarak, İzmir’in gelişme gösterdiği 

pazarların masaya yatırıldığı raporda, 

havayolu ile girişlerde artış gösterdiği 

belirtilen Polonya, Yunanistan ve Belarus 

ülkeleri dikkat çekti. 

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar 

Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 

Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, mevcut 

yabancı turist sayısı ile ilgili olarak bazı 

açıklamalarda bulundu. İşler, “Bu düşüşün 

asıl nedeni, kurvaziyer yolcu trafiğinde 

meydana gelen azalmadır. Ayrıca, geçen 

sene Alsancak Limanı’nda 305 bin kişilik 

olan yolcu trafiğimiz, yüzde 29 oranında 

bir düşüş göstererek 216 bine gerilemiş-

tir’’ ifadelerini kullandı. Yaşanan bu olum-

suz durumun yanında havayoluyla İzmir’i 

ziyaret eden yabancı turist sayısında artı-

şın devam ettiğini belirten İşler,’’ Havayolu 

ile ülkemize giriş yapan yabancı ziyaretçi 

sayısında artış devam etmiştir. Geçen 

senenin 8 aylık döneminde 629 bin kişi 

olan Adnan Menderes Havaalanı trafiği, 

bu yıl yüzde 5,2 oranında yükselerek 661 

bin kişiyi geçmiştir’’ şeklinde konuştu.  
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2 bin 600 km’lik Yeşil Yol 

Karadeniz turizmini uçuracak
2 bin 600 km’lik Yeşil Yol projesi kapsamında 40 noktada turizm merkezleri oluşturulacak. 
Yapılacak yol ile bölgenin yaylaları da birbirine bağlanmış olacak. Projenin 2018 yılında 
tamamlanması amaçlanıyor. 

Haber

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkın-
ma İdaresi (DOKAP) Başkanı Ekrem 
Yüce, Samsun’dan Artvin’e kadar olan 
yaylaları birleştirme projesi olan Yeşil 
Yol Projesi’nin doğaya zarar vermeden 
yürütüldüğünü ve doğaya zarar vermek 
gibi bir lüksleri olmadığını söyledi.  
 
Rize ziyaretinde yaptıkları çalışmalar ile 
ilgili bilgi veren Yüce, Giresun merkezli 
hizmet verdikleri DOKAP’da 2012 yılından 
bu yana 8 ili kapsayan çalışmalar sürdür-
düklerini hatırlattı. DOKAP Başkanı Ekrem 
Yüce “2012 yılında aktif olarak faaliyete 
başladık. Merkezimiz Giresun olmak üzere 
8 ilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlk 
altı aylık dönemde fiziki yapılanmamız 

ve personel yapılanmamızı sürdürdük. 
Daha sonrada yoğun bir şekilde bölgenin 
kalkınmasına katkı sağlayacak projelerle 
ilgili çalışmaları gerçekleştirdik. Çalışma-
larımız halen devam ediyor. Üç ana temel 
ayak üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bir tanesi 
bölgemiz için stratejik planlar oluşturmak. 
Bölgenin kalkınmasını sağlayıp diğer 
bölgeler ile arasında olan farklılıkları 
ortadan kaldırmak. Diğer bir çalışmamız 
ise yıllar önce hazırlanmaya başlayan 
farklı turizm master planlarını inceleyerek 
DOKAP olarak bize verilen yetki çerçe-
vesinde projelerin hayata geçirilmesi 
için çalışmalar başlattık. Bu çalışmalar da 
yapmamız gereken iki ana görev vardı. 
Bir tanesi planların bütünlüğü idi. Bu 

planlar arasında bütünlüğü sağladık. 8 ili 
kapsayan tüm turizm master planlarını 
birleştirerek 8 ilin ortak bir master planını 
oluşturduk. Samsun’dan Batum’a kadar 
uzanan bir güzergah belirledik. Bu turizm 
master planında olmazsa olmazlardan 
bir tanesi yoldur. Doğayı tahrip etmeden, 
doğanın tüm güzelliklerini koruyarak bir 
yol oluşturulması gerekiyordu. Biz de 
yaylalarımız bu doğal güzelliğini hem 
ülkemizin insanlarına, hem de dünya in-
sanlarına tanıtmak, güzelliklerimizi onlarla 
paylaşmak, bölge insanımızın da ekonomi-
sine katkı sağlamak için yol projesinde de 
yoğun olarak çalışıyoruz. Bunun dışında 
etken diğer kurular ile birlikte ortak eylem 
planları hazırlıyoruz” dedi.

2 bin 600 km’lik cennet yolu 
Yeşil Yol Projesi’ni 2 bin 600 kilometre 
uzunluğundaki cennet yolu olarak ta-
nımlayan Yüce, “Yeşil yol adını verdiğimiz 
projemiz ile Samsun’dan Batum’a kadar 
olan tüm yaylalarımızı ve turizm merkez-
lerini birbirine bağlıyoruz. Bu 2 bin 600 
km uzunluğunda bir cennet yolu. Adı yeşil 
yol. Gerçekten yeşil bir yol ve cennete 

giden bir yol. Bu yolla birlikte 40 noktada 
turizm merkezleri oluşturulacak. Yani 
moteller, oteller, çim kayak tesisleri gibi 
bulunacakları bölgelerin coğrafi ve doğal 
özelliklerine göre tesisler oluşturulacak. 
Samsun’dan hareket eden bir kişi Batum’a 
gidene kadar Yeşil Yol’dan geçerek 
Karadeniz’in tüm güzelliklerini görmüş 
olacak. Bölgemizin güzelliklerini tanıta-

cağımız gibi bölge insanına da ekonomik 

gelir sağlayacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz 

bu yol için 40 milyon TL aktarılmıştı. Her 

il için 5 milyon TL kullanıldı. Bu yıl tekrar 

50 milyon TL aktarılacak. Çalışmalar hızlı 

bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2018 

yılında bu projeyi tamamlamış olacağız” 

şeklinde konuştu.

“Doğaya zarar verme lüksümüz yok” 
Yüce, yeşil yol projesi ile ilgili ‘doğaya 
zarar verildiği” yönündeki eleştirileri saygı 
ile karşıladıklarını belirterek çalışmala-
rında doğaya zarar verilmediğinin altını 
çizdi. Yüce, “Yolla ilgili çevreci eleştiriler 
elbette olacaktır. Biz doğamızı koruya-
rak ve kollayarak bu projemizi hayata 
geçirmeye çalışıyoruz. Biz bu eleştirilere 
saygı duyuyoruz. Ancak biz o eleştiren 
insanlarımızdan farklı düşünmüyoruz. 
Biz de onlar kadar doğamızı seviyoruz 
ve onlar kadar bu konuda hassasız. Biz 
doğayı koruma ve kollama dengesini 
gözeterek bunları yapmaya çalışıyoruz. 
Doğayı tahrip etmek gibi bir lüksümüz 
yok. Neden bunu yapalım. Biz bu yolu 
doğayı tahrip etmek için değil, doğadan 
daha fazla istifade etmek için yapıyoruz. 
Tenkit edenlere saygı duyuyoruz. Onların 
tenkitleri bizim daha hassas davranmamı-
zı sağlıyor” dedi.
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Akdeniz’in ünlü şefleri 
Hatay’da buluştu 

Ezan, çan ve hazan seslerinin harmanlandığı Hatay, bu kez Akdeniz Mutfağı’nın ünlü şefleri ve 
gurmelerinin buluşma noktası oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Hatay Valiliği’nin 
koordinasyonu ile 17 Akdeniz ülkesi, eşsiz damak tatlarının tanıtımını bir adım öteye götürmek ve 
deneyimlerini paylaşmak için Hatay’da bir araya geldi. 

Haber

Yabancı basın da izledi 
17 ülkeden 77 yabancı şefin ve 25 Türk 

şef ile servis direktörünün yer aldığı 

organizasyon 3 Eylül’de başladı. Etkinliği 

aralarında dünyaca ünlü gastronomi ya-

zarları ile uluslararası basının da yer aldığı 

yaklaşık 80 kişilik bir basın grubu izledi. 

Organizasyonla aynı coğrafyada birbi-

rinden etkilenen mutfakların tanıtılması 

için Akdeniz çanağında yer alan ülkelerin 

ünlü gastronomi profesyonelleri bir araya 

gelerek, bilgi ve deneyimlerini paylaştı. 

Hoşgörü, kardeşlik ve dostluğun simgesi 

Hatay, etkinliklerle birbirinden renkli 

gösterilere sahne oldu. Mutfağın ustaları, 

kendi ülkelerine ait lezzetleri Akdeniz 

kültürüne has baharat kokuları eşliğinde 

katılımcılara sundu. 

Yoğun ilgi gördü 
Mutfak Günleri’nde uluslararası arenada 

ün yapmış şeflerin ülkelerini tanıtan 

mutfak performansları vatandaşlardan 

yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra panel, 

defile, sergi, tarihi mutfak uygulamaları, 

şehir gezileri ve sahne gösterileri de 

gerçekleştirilen etkinlikte, Hatay’da farklı 

dinlerin ve kültürlerin adeta omuz omuza 

yaşadığının simgesi olan Medeniyetler 

Korosu da konuklara eşsiz bir konser 

verdi. Etkinlikle ayrıca Anadolu’nun en 

zengin ve renkli mutfağına sahip Hatay’ın 

tarihsel, sanatsal ve kültürel zenginlikleri 

tanıtıldı. 
 
Bir sonraki etkinlik yine Hatay’da 
Mutfak Günleri’nin bir sonraki etkinliği için 

17 ülkenin temsilcisi olan ana şefler yine 

Hatay ekibi koordinatörlüğünde toplana-

rak, yer ve tarih belirleyecek ve Akdeniz 

ülkeleri Mutfak Günleri’nin geleceğine 

karar verecek.

Resmi kurum temsilcileri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan İl Yenileme Platformu, Hatay’ı 

tanıtmak için çıktığı yolda Akdeniz ülkeleri ile buluştu. Aralarında İtalya, Lübnan, Fransa, Cezayir, Tunus, Makedonya ve İspanya’nın da 

yer aldığı 17 ülke, Türkiye’nin koordinatör ülke olduğu Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri’ni yapma kararı aldı. 

TÜROFED / 109TÜROFED / 108



Yakala-Bırak 
Bu eşsiz yaratıklar ile Başkent Ulan Batur’ 

dan alınan özel izinle yetkili merciiler eş-

liğinde yakala bırak avcılığı yapılıyor. Her 

yıl birçok tur şirketi dev balıkları yakalama 

turları yapıyor. 

 
Ekim sonuna kadar 
Moğolistan’da resmi balık tutma sezonu 

haziran ortalarından itibaren başlıyor. 

Temmuz ve ağustos aylarının yağmurlu 

havasından sonra ağustosun sonlarına 

doğru nehirler temizlenmiş oluyor ve 

balıklar maksimum sayıya ulaşıyor. Bu 

bakımdan turlarda genelde bu tarihten 

başlayıp ekim sonuna kadar gerçekleş-

tiriliyor. Ekim’den sonra ise hava balık 

tutmak için çok soğuk oluyor. 

İsteğe göre konaklama 

Gerçekleştirilen turlarda nehrin etrafına 

çadırlar ve bungalovlar kuruluyor.  Gölün 

üst veya alt tarafında tercihe göre daha 

lüks çadır ya da bungalov tarzı evlerde 

sıcak duş imkanı, konforlu yatakları, masa 

sandalye ve sobaları olan kişiye özel 

konaklama yerleri olduğu gibi toplu ko-

naklama yapılan geniş çadırlar da mevcut. 

Moğol kültürü 
Her bir kamp geleneksel Moğol kültürünü 

yansıtıyor. Nehirde geçirilen uzun bir 

günden sonra televizyon, radyo gibi tek-

nolojilerden uzak; su ve ağaç sesi, mum 

ışığında yıldızların görüntüsü ile doğal 

hayat ile iç içe bir ortam sağlayan kamp 

alanları mevcut.  

8 günlük tur 5450 dolar 
8 ve 10 günlük seçenekleriyle eylül ve 

ekim aylarında düzenlenen tur prog-

ramları ve tur fiyatları ise şu şekilde: 

Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’a va-

rışlardan sonra o gece orada bir motelde 

kalınıyor. Ertesi gün charter uçaklar ile ne-

hirde konaklanacak kamp alanlarına geçi-

liyor. Kalım süresine göre burada balıkçılık 

faaliyetleri ve Hucho Taimen yakala bırak 

avcılığı gerçekleştiriliyor. Misafirler kendi 

olta ve makaralarını getiriyor. Kamp biti-

minden bir gün önce de yine Ulanbatur’da 

bir gece kalınıyor. Ertesi gün de misafirler 

uluslararası uçuşlarını gerçekleştiriyor. 

2014 yılı için 8 günlük tur fiyatı 5.450 $ 

ve 10 günlük tur fiyatı 5.950 $.

Hucho Taimen turları
Dünyanın en büyük alabalıklarından olan Hucho Taimen için av turları büyük beğeni topluyor. 
15 ila 30 kg arasındaki ağırlıkları ile balık avı tutkunlarının hayallerini süsleyen Hucho Taimen alı-
nan özel izinler ile tekrar yaşam alanına bırakılmak koşuluyla avlanabiliyor.

Haber

Hucho Taimen, dünyanın en büyük alabalıklarından biri. Anayurdu Moğolistan.  Ortalama boyutları 70 ile 150 cm arası değişen bu 

dev balıkların yumurta bırakabilmeleri için 95 cm boyutlarına ulaşması gerekiyor. Yetişkin balıkların ağırlıkları ise 15 – 30 kg arasında. 

Taimenlerin başlıca yiyecekleri arasında balıkların yanında küçük memelilerden sincap, sıçanlar ve tarla fareleri var.

Yakala-Bırak 
Bu eşsiz yaratıklar ile Başkent Ulan Batur’ 

dan alınan özel izinle yetkili merciiler eş-

liğinde yakala bırak avcılığı yapılıyor. Her 

yıl birçok tur şirketi dev balıkları yakalama 

turları yapıyor.  

Ekim sonuna kadar 
Moğolistan’da resmi balık tutma sezonu 

Haziran ortalarından itibaren başlıyor. 

Temmuz ve Ağustos aylarının yağmurlu 

havasından sonra Ağustosun sonlarına 

doğru nehirler temizlenmiş oluyor ve 

balıklar maksimum sayıya ulaşıyor. Bu 

bakımdan turlarda genelde bu tarihten 

başlayıp Ekim sonuna kadar gerçekleş-

tiriliyor. Ekim’den sonra ise hava balık 

tutmak için çok soğuk oluyor.

Hazırlayan: Begüm BÜYÜKAKYEL
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Yeni bir araştırma gösteriyor ki dünyada, 

mevcut yeme alışkanlıkları olmasına 

karşın, özellikle Batı tarzı bazı et ağırlıklı 

diyetler, dünyayı giderek artan sera gazı 

emisyonuna doğru götürüyor.  Araştırma; 

2050 yılına kadar yemek üretiminin, aynı 

şekilde devam ederse, küresel toplam 

sera gazı emisyonu hedefine tek başına 

ulaşacağı konusunda uyarıyor.  

 

Cambrdige Abardeen üniversitesi bilim 

adamları tarafından yapılan ve Natura 

Climate Change’de yayımlanan çalışma, 

seçtiğimiz besinler ve çevreye etkileri 

konusunda dikkatlice düşünmemiz ge-

rektiğini söylüyor. Dünya çapında sağlıklı 

diyetlere yöneliş, tehlikeli iklim değişiklik-

lerini önlemek ve herkes için yeterli besin 

kalmasını sağlamak için alınması gereken 

bir dizi önlemden yalnızca bir tanesi.  

 

Çalışmanın hesaba kattığı şey; nüfus 

arttıkça ve beslenme alışkanlıkları et 

ağırlıklı Batı tarzı diyetlere doğru kaydıkça 

artan tarımsal getirilerin, 9.6 milyar 

insanın daha fazla toprak üzerinde tarım 

yapılmasını gerektirecek düzeydeki besin 

talebini karşılayamayacağıdır. 

 

Ormanların tahripleri biyolojik çeşitliliği 

yok edeceği gibi karbon emisyonunu 

arttıracak ve canlı hayvan endüstrisi me-

tan seviyesini arttıracak. Bilim adamları 

mevcut besin talebi eğilimlerinin, israfı 

azaltma ve dengeli beslenme yönünde 

değişmesi gerektiğini savunuyorlar.  

 

Eğer durum aynı şekilde devam ederse, 

2050 yılında tarlalar %42 oranında 

genişleyecek ve suni gübre kullanımı 

%45 oranında keskin bir artış gösterecek. 

Dünyadaki el değmemiş tropikal ormanlar 

gelecek 35 yıl içerisinde yok olacaklar.  

 

Cambridge Üniversitesi mühendislik 

bölümünden Bojana Bajzelj;  biyofiziğin, 

kaçınamayacağımız bazı temel yasaları 

olduğunu belirtiyor. 

 

Çalışmanın yazarları da gıda israfını 

yarıya indirmenin ve küresel diyetleri 

değiştirerek çevreye zarar veren gıda 

ürünlerine olan talebi düzenlemenin, eğer 

başarılı olursa iklim değişikliklerine neden 

olan sera gazları hafifletmekteki temel 

amaçlar olması gerektiğini söylüyorlar 

ve Batı tarzı diyetlerin artarak, aşırı gıda 

tüketmek biçiminde şekillendiğini, tüm 

ülkelerin aşırı şeker, yağ ve et tüketimi 

olmadan dengeli bir diyet uyguladıklarını 

varsaydığımız bir senaryoda, çevreye olan 

baskının daha kolay azaldığını görebilece-

ğimizi belirtiyorlar. 

 

Uzmanların özellikle belirttikleri konu ise, 

bunun radikal bir vejetaryen düşüncesi 

değil, sadece sağlıklı bir diyetin parçası 

olarak daha uygun miktarlarda et yemek 

ile alakalı olduğu. Örneğin, sağlık eğitimi-

ne odaklanarak talebi daha iyi şekilde yö-

netmenin, sağlıklı nesilleri sürdürmek ve 

çevre üzerindeki baskıyı azaltmak adına 

çok daha fazla yarar sağlayacağıdır. 

Nashira 
Resort’ün 
misafirleri 
sahile 
Atatürk’ün 
imzasını attı 
Antalya’nın önemli turizm 

bölgelerinden Side’de yer alan Nashira Resort Hotel & Spa, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı farklı bir etkinlikle kutladı. Türkiye için 30 Ağustos’un önemini 
bilen turistler Nashira Resort’ün sahilinde bir araya geldi. Yapılan organi-
zasyon sonrasında tatilciler otelin sahiline bedenleri ile ülkemizin kurtarıcısı 
Atatürk’ün imzasını attı. Havadan yapılan çekim ile turistlerin oluşturduğu 
imza fotoğraflandırıldı. 

HWEB kullanan oteller 
kazanıyor 
HWEB’i aktif olarak kullanan otel yöneti-
cileri hem yeni bir satış kanalı kazanıyor 
hem de performanslarına göre çeşitli 
hediyelerle ödüllendiriliyor. Yeni bir ürün 
olmasına rağmen “IBE (Internet Booking 
Engine) pazarında önemli bir yer edinen 
HWEB kullanan otel sayısının 500’ü aş-
tığını ifade eden IATI Konaklama Bölümü 
Direktörü Bahadır Gerçek, kullanıcı sayı-
sının her geçen gün arttığını ifade etti. 
Otellere kendi web siteleri üzerinden yeni 
ve rekabetçi bir satış kanalı oluşturan 
HWEB’in hem otel satışlarını hem de  “re-
peating” müşteri sayısını arttırdığını 
ifade eden Gerçek,  HWEB kullanıcılarına 
verdikleri ödüller ile motivasyonu daha da 
arttırmayı hedeflediklerini  belirtti. Satış 
sayısı, güncel kontenjan ve fiyat kriter-
lerine göre ödül kategorileri oluşturduk-
larını ifade Gerçek, başarılı kullanıcıların 
hediye çekleri, tablet ve telefon cihazları 
gibi ödüller kazandıklarını belirtti.

Sensimar Side Resort & Spa’ya 
Yeşil Yıldız 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya’nın Manav-
gat ilçesinde bulunan Sensimar Side Resort & Spa’ya ‘Yeşil 
Yıldız’ ödülü verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sensimar Side 
Resort & Spa’ya çevreye duyarlı otellere verilen Yeşil Yıldız 
ödülü verildi. Emir Hotels Genel Koordinatörü Salih Başaran, 
tüm dünyada artan çevresel farkındalık ile birlikte, çevre 
duyarlılığının da günümüzde otellerin tercih edilmesinde ilk 
kriterlerden biri olduğunun herkes tarafından bilindiğini belir-
terek “Kalite standartlarını tescilleyen belgelerimizin yanı sıra 
Yeşil Yıldız ödülü ile de misafirlerimizin gururla tercih edeceği 
bir adres olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bodrum, Squash ile sezonunu uzatacak  
Bodrum’un Dünya Squash Merkezi yapılmasıyla ilgili 2 yıldır yapılan çalışmalar 
neticesini verdi. Muğla’nın Bodrum ilçesindeki turizm sezonunun uzatılması 
çalışmaları çerçevesinde, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bün-
yesinde bulunan Squash branşıyla ilgili çalışmalar başladı. Bodrum Belediye 
Başkanı Mehmet Kocadon, 
Bodrum’da turizmi 12 
aya yayma çalışmalarının 
tümüne belediye olarak 
destek verdiklerini belir-
terek “Squash sayesinde 
Bodrum’da turizm sezonu 
çok yakın sürede birkaç ay 
uzayacak” dedi.

Küresel ısınmayı 
kontrol etmek için daha az et tüketin

Hazırlayan: Eda KESKİNER Haber
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Halis Toprak’ın malikanesi 
tatil köyü olacak  
Kuşadası’nda bulunan ve Tasarruf Mevduatı Si-
gorta Fonu (TMSF) tarafından satışı yapılan Halis 
Toprak’ın malikanesinin tatil köyü yapılacağı bildiril-
di. Toprakbank’tan TMSF’ye devredildikten sonra iha-
leyle satış gerçekleştirilen malikane bu yılın başında 
Kuşadası’nda Korumar Otel’in sahibi olan Mar otelcilik 
şirketi tarafından satın alınmıştı.

Dünyaca ünlü aşçı yemeklerini 
Aska Lara için hazırladı 
Aska Hotels’in Lara/ Kundu bölgesindeki oteli Aska 
Lara Resort&SPA, dünyaca ünlü aşçı Prof. Dr. Eckart 
Witzigmann’ı ağırladı. 3 Michelin Yıldızı’na sahip 
olan dünyaca ünlü Witzigmann’ın yardımcılığını ise 
yine 2 Michelin yıldızına sahip olan Thomas Jau-
mann yaptı. Basın toplantısında konuşan Aska Lara 
Resort&SPA Genel Müdürü Cüneyt Çakalel ünlü aşçı 
Witzigmann’ın ilk defa Türkiye’ye geldiğini belirte-
rek “Kendisini Aska Lara’da ağırlayacağımız için çok 
mutluyuz” dedi. Antalya’da bulunmaktan dolayı çok 
mutlu olduğunu söyleyen Eckart Witzigmann, “Gece-
mizde Türk Mutfağı’na yeni bir stil vermeye çalıştık. 
Farklı tekniklerle Türk Mutfağı’ndan örnekler sunduk” 
dedi. Aska Group Executive Chef Kahraman Bıyıklı ise 
“Türkiye’de 75 yaşın üzerinde bir tane aşçımız yok. 
Eckart Witzigmann bu konuda Türk aşçılarına önemli 
bir örnektir” dedi.

Arap turizmci Samsun’da 
tatil köyü kuracak 
Samsun’un ilçesi Ayvacık, Arap yatırımcıların dikkatini çekmeyi 
başardı. Ayvacık Kaymakamlığı Proje Ekibi ve Ayvacık Turizm 
Kültür Doğa Koruma ve Geliştirme Derneği (AYTUDER) tarafın-
dan yürütülen turizm tanıtım çalışmaları meyvelerini vermeye 
başladı. Arap turizmciler Hassan Ashoor, oğlu Soohaib Ashoor 
ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren ortağı iş adamı Ahmet 
Uygun, Ayvacık’taki yatırım planları ile ilgili bilgiler verdi. Hassan 
Ashoor turizm acentesi sahibi olmaları dolayısı ile bölgeye turist 
getirdiklerini belirterek, “Yaptığımız istişareler sonucu tatil köyü 
yapmaya karar verdik. Tesisin kapasitesi 600 yataklı olacak. İki 
yıl içerisinde tesisi tamamlamayı planlıyoruz” dedi. 

Kayseri-
Düvenönü 
Holiday Inn için 
imzalar atıldı 
 
Dünyanın en büyük otel 
gruplarından InterConti-
nental Hotels Group (IHG), 
Kayseri-Düvenönü’nde 
açılacak Holiday Inn için 
imzaların atıldığını açıkladı. 
Ali Sert Otelcilik, Turizm 
ve İnşaat’ın IHG ile yaptığı 

franchise anlaşması kapsamında işletmesini üstleneceği otelin 
2016 yılının ilk aylarında açılması planlanıyor. IHG Türkiye İş 
Geliştirme Direktörü Yalın Yaltıraklı, “ Kayseri her geçen gün daha 
fazla gelişen bir kent. Holiday Inn Kayseri-Düvenönü kent mer-
kezindeki konumuyla turistlere ve iş insanlarına, uygun fiyatlı ka-
liteli konaklama hizmeti sunacak” dedi. Ali Sert Otel, Turizmcilik 
ve İnşaat’ın sahibi Ali Sert ise “Kayseri’de konuklarımıza modern 
ve rahat bir ortam sunacağız” dedi. 
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