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Osman Ayık
TÜROFED 

Yönetim Kurulu Başkanı 

2016 yılının zorlu geçeceğini bir gerçek. Evet, bu sene daha önce hiç 
yaşamadığımız farklı bir yıl yaşayacağız. Krizlere alışık olan, her krizden fırsat 
yaratan sektörümüz bu sene iyi bir sınav verecek. Benim görüşüm bu krizden de 
güçlenerek çıkacağımız yönündedir.   
 
Bu içinde bulunduğumuz süreçte pazarlama ve reklam çalışmalarımıza devam 
etmeliyiz. TÜROFED olarak böylesi süreçlerde her zaman daha çok çalışmamız 
gerektiğini dile getirdik. Bu sene de çok çalışmamız gereken bir yıl. Çünkü Türkiye, 
geçici bir süreç yaşıyor.  
 
Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir Ünal ile yakın çalışmamız 
meyvelerini vermeye başladı. Ekonomik ve sosyal paketler bir biri ardına 
açıklanmaya başladı. Hükümetimizin sektöre gösterdiği yaklaşım ve ilgi son 
derece olumludur. Beklentimiz ilettiğimiz sorunlar dosyasındaki taleplerimizin bir 
an önce karşılanmasıdır.  
 
Turizm profili gelişen çağa göre değişiyor. İnsanlar alternatiflere çok çabuk 
ulaşabiliyor. Bizler de bundan dolayı farklı çalışmalar içinde yer almaya özen 
göstererek hedef kitlemize ulaşmalıyız. Bu kapsamda TÜROFED olarak geçtiğimiz 
günlerde Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen TSS Group’un 
yıldönümü kongresine katıldık. Bu organizasyon kapsamında yaklaşık 20 otelimiz 
TSS Group’un çatısı altında bulunan 750 seyahat acentası ile buluştu. Otellerimiz, 
Almanlara tatil satan seyahat acentaları ile bire bir görüşme imkanı bularak 
kendilerini ve hizmetlerini anlattı. Benim de konuşma yaptığım kongrede, Alman 
Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig ile İspanya’dan gelen Malaga 
ve Torremolinos belediye başkanları ve turizmcilerin de bulunduğu kongrede 
TSS Group’un Başkanı Manuel Molina’nın yaptığı konuşmada “Türkiyesiz turizm 
olmaz” demesi Türkiye’nin dünya turizminde ne kadar önemli bir rolü olduğunu da 
herkese bir kez daha hatırlattı.  
 
Türkiye, dünya turizminin önemli oyuncuları arasındadır. Ülkemiz vazgeçilecek 
bir turizm ülkesi değildir. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. Bu kapsamda TÜROFED 
olarak yabancı gazetecileri ülkemizde ağırlayarak ülkemizi kendi gözleriyle 
görmelerini sağlamak için programlar hazırlıyoruz.  
 
Bilinmesi gereken nokta “Türkiye her zorlu süreçten güçlenerek çıkmıştır.” Bu 
geçici durumu atlattığımızda sunduğumuz hizmet ve kaliteyi özleyenler ile tatilinde 
verdiği paranın karşılığını almak isteyenler Türkiye’yi tercih edecektir. 

Türkiyesiz  
turizm olmaz

TÜROFED / 8





Türk turizmi 
zorlu bir 
süreçten 
geçerken 
turizmcilerimiz 
farklı 
pazarlarda 
atağa geçti. 
Türk turizminin 

önemli markalarından Gloria Hotels, Titanic Hotels ve 
Regnum Hotels, Japonya pazarında önemli çalışmalarda 
bulundu. Tokyo’da bulunan Gloria Hotels Gloria Hotels 
Satış & Pazarlama Koordinatörü Mutlu Sağsözlü, Titanic 
Hotels Satış ve Pazarlama Direktörü Osman Eşref 
Altaş ve Regnum Carya Golf & Spa Satış ve Pazarlama 
Direktörü Dede Akkaş Japonya’da 4 gün boyunca 
leisure, MICE, wedding ve sports başlıkları ile Japon 
operatörler ile bir araya geldi. Yaptıkları sunumlarda 
Antalya’yı ön plana taşıyan turizmcilerimizi Tokyo Kültür 
ve Turizm Müşaviri Ali Karakuş da Japonya’da yalnız 
bırakmadı. 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), 4. Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nı Ankara’da gerçekleştirdi. Limak 
Ambassador Hotel’de gerçekleştirilen toplantıda 
turizmcilere yönelik teşviklerle beraber alınması 
gereken acil önlemler ve açıklanan acil önlem destek 
paketinin uygulanmasındaki hususlar değerlendirildi. 
Toplantıya, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Başkan 
Yardımcıları Mehmet İşler, Yavuz Torunoğulları, Ahmet 
Tok, Genel Sekreter SavaşÇolakoğlu, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Halil Özyurt, Burhan Sili, Tayyar Zaimoğlu, 
Haluk Beceren ve ÇUKTOB Başkanı Murat Demir katıldı.

SunExpress, Tahran’dan 
Antalya’ya, İzmir’e 
ve İstanbul’a turist 
taşıyacak. Uçuşlarını 
charter yapacak olan 
SunExpress, yaz 
boyunca karşılıklı olarak 

İran’dan Türkiye’ye 300 sefer düzenleyecek. İran’ın 
başkenti Tahran’dan Antalya, İzmir ve İstanbul’a gelecek 
olan İranlı turistlerin ilk kafilesi Antalya’ya ayak bastı. İki 
dolu uçakla gelen İranlı turistler SunExpress yetkilileri 
tarafından çiçeklerle karşılandı. Konu hakkında bir 
açıklama yapan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı 
Ahmet Çalışkan, “İran uçuşları için anlaşmalarımızı 
yaptık. Bu doğrultuda da İran’dan gelen ilk kafileyi 
karşıladık. Yeni Pazar arayışlarımız içerisinde İran ilk 
adım, Kuveyt’ten turist getirmek üzere görüşmelerimiz 
sürüyor. Yakın zamanda bu görüşmeler sonlandırıp, 
Kuveyt’ten de turist getireceğiz.”

Türkiye Otelciler 
Federasyonu (TÜROFED) 
Başkanı Osman Ayık, 
15 - 22 Nisan arasında 
gerçekleştirilen “Turizm 
Haftası”nı yayımladığı 
mesajla kutladı.  Başkan 

Ayık’ın Turizm Haftası nedeniyle yaptığı açıklama 
şöyle: “Bacasız Sanayi olarak isimlendirilen ve yıllar 
ilerledikçe önemi artan turizm, günümüzde binlerce 
insana istihdam sağlamaktadır. Yaklaşık 60 farklı 
sektöre destek veren turizm sektörü, ekonomiye 
sağladığı katkılar nedeniyle Türkiye için olmazsa olmaz 
sektör haline gelmiştir. Bu bilincin aşılanması için her 
sene kutladığımız Turizm Haftası, ülkemizde ciddi bir 
bilincin oluşmasına neden olmuştur. Bu vesile ile turizm 
camiamızın ve ülkemizin Turizm Haftası’nı kutluyorum” 

Kısa Haberler 

TÜROFED, Turizm  
Eylem Paketi’ni  
Ankara’da değerlendirdi

İran’dan Türkiye’ye 300 
sefer düzenleyecek

Osman Ayık  
“Turizm Haftası”nı kutladı 

Gloria, Titanic ve 
Regnum’dan Japonya atağı 
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Van Şehit Aileleri 
Derneği üyesi 
olan 40 kişilik 
şehit yakını grubu 
Muğla’da üç günlük 
bir moral gezisine 
katıldı. Polis 

Haftası kutlamaları kapsamında Muğla’ya gelen şehit 
yakınları Fethiye, Marmaris ve Bodrum’da birer gün 
geçirdi. Şehit aileleri Muğla Valiliği’nin organizasyonu 
ile Güney Ege Otelciler Birliği (GETOB), Fethiye Otelciler 
Birliği (FETOB) ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) 
tarafından ağırlandı. GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 
FETOB Başkanı Yavuz Torunoğulları ve BODER Başkanı 
Halil Özyurt, şehit yakınlarını ağırlamaktan mutluluk 
duyduklarını dile getirdiler.

Çukurova Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) 
Başkanı Murat Demir, Adana 
Riva Reşat Bey Otel Genel 
Müdürü Durdu Bircan’ı ziyaret 

etti. Çukurova Bölgesi’nin tanıtımı ve turizmde daha 
aktif rol oynayabilmesi için bölge yatırımcıları ile sürekli 
görüşme halinde olduklarını da söyleyen Başkan Demir, 
“Bu bağlamda bölgedeki üyelerimizle sürekli olarak 
bir araya gelmeye çalışıyoruz. Birlikte bölge turizmini 
canlandırmak ve arzu ettiği yere kavuşabilmesi için 
topyekün eylem yapma kararı alıyoruz. Bugünde bir 
araya geldiğimiz Adana Riva Reşat Bey Oteli ve değerli 
yetkilileri ile konuyu masaya yatırdık. Bölge turizmcisi 
olarak el ele verdiğimiz takdirde hedeflediğimiz noktaya 
ulaşabileceğimizden şüphem yok” dedi.

Alanya Turistik 
İşletmeciler 
Derneği (ALTİD) 
Başkanı 
Burhan Sili, 
İran pazarının 
Türkiye 
için önemli 
bir pazar 

olduğunu belirterek ambargonun kalkmasıyla iki 
ülkenin ekonomisinin daha da gelişeceğini söyledi. 
İran’ın, Türkiye’yi çok seven bir pazar olduğunu ifade 
eden Sili, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz aylarda İran’da 
bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin 
neticesinde de Gazipaşa’ya uçağın inmiş olmasını 
yapmış olduğumuz çabaların bir meyvesi olarak 
görüyoruz. Türkiye’de yaşanan gelişmelerden dolayı 
oluşan eksileri alternatif pazarlarla gidermek istiyoruz” 
dedi. İran pazarının Rusya kadar önemli bir pazar 
olduğunu vurgulayan Sili, “İran’dan Türkiye’ye tur 
düzenleyen operatörlerin Alanya’ya önem verdiklerini ve 
reklam kampanyaları başlattıklarını gözlemledik. Bizler 
de turizmciler olarak bu gelişmelere gereken desteği 
sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

AKTOB Genel 
Sekreteri 
ve Limak 
Turizm Grubu 
Koordinatörü 
K. Kaan 
Kavaloğlu, “Kötü 
gün-iyi gün 
dostlarımızın 
kim olduğunu 
bu sene 

göreceğiz” dedi. Bloomberg’de yayımlanan Reel Sektör 
programında 2016 yılını değerlendiren Kaan Kavaloğlu, 
“2016 yılını zor geçeceği 2015 yılından belliydi. Bu krizi 
3 yıllık bir kriz olarak değerlendirmek gerekiyor. Kriz 
tedbirlerimiz içine 2017 ve 2018 yılını da almalıyız” dedi. 
Kavaloğlu açıklamalarına şöyle devam etti: “Avrupa 
ülkelerinden Türkiye’ye yönelik bir algı organizasyonu 
var. Buna tur operatörleri de uyuyor. Bunu durumu 
eleştiriyorum. Sanki ilişkimiz bir yıllık bir ilişkiymiş gibi 
davranıyorlar. Kötü gün-iyi gün dostlarımızı bu sene 
göreceğiz. Bu sene zarar edebiliriz ama gerçek anlamda 
bizi destekleyenler açığa çıkacak.  Gerçek dostumuzu 
göreceğiz.” 

Kısa Haberler 

Şehit yakınlarını en iyi 
otellerinde ağırladılar 

ÇUKTOB, otel ziyaretlerine 
devam ediyor

Burhan Sili: “İran pazarı 
Rusya kadar önemli”  

Kaan K. Kavaloğlu: 
“Dostumuz kim göreceğiz” 
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Türk Hava Yolları’nın 
(THY) Kapadokya 
Müdürü Osman 
Hacımahmutoğlu, 
Kapadokya Turistik 
Otelciler ve 
İşletmeciler Derneği 
(KAPTİD) Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Yakup Dinler’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
açıklamalarda bulunan KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, 
“Biz Kapadokya turizm işletmecileri olarak her zaman 
THY’nin yanındayız, THY acentecileri / gazetecileri 
Kapadokya’ya getirsin, biz onlara hiç unutamayacakları 
bir tatil yaptırıp, her zaman olduğu gibi tatlı anılarla 
ülkelerine geri gönderelim” şeklinde konuştu. Bu tip 
tanıtımların çok önemli olduğunu söyleyen Dinler, algı 
ve imaj yönetmek için bu tip tanıtım çalışmalarının 
yerinde yani Kapadokya’da yapılmasının çok önemli 
olduğunu belirtti. 

Turist Rehberleri Birliği 
(TUREB) Başkanı Zeki Apalı, 
Türkiye’yi ziyarete gelen 
turistlere ilk dokunan kişi olan 
rehberlerden yurtdışı tanıtım 
fuarlarında da yararlanılması 
gerektiğini söyledi. Apalı, 
yaptığı açıklamada, Kültür ve 
Turizm bakanı Mahir Ünal’ın 
bir açıklamasında dediği gibi 

Türkiye’ye gelen yabancı turistlere ilk dokunanların 
rehberler olduklarını ifade etti. Rehberin güler 
yüzü geleneksel Türk misafirperverliğini turistlere 
aktarmasının başlı başına olay olduğunu belirten Apalı, 
şöyle konuştu: “Türk rehberlerinin memnuniyet oranı 
yüzde 99.9’a çıktı. Diğer ülkelerde yüzde 50’yi geçen 
yok. Türkiye’nin tanıtım çalışmaları sırasında rehberlere 
önem verilmiyor. Biz diyoruz ki; yurt dışı tanıtım 
fuarlarında rehberler görev alsın.”

Alanında dünyanın 
üçüncü büyük fuarı olarak 
tanımlanan Uluslararası 
Doğal Taş ve Teknolojileri 
Fuarı MARBLE İzmir, kent 
merkezindeki ve turistik 
ilçelerdeki otelcilere “can 
suyu” oldu. HGUTQDY Öfijfı 

Şfuyrkvrmr cd Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar 
Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, 
‘Marble Fuarı’nın yarattığı katma değerden yararlanan 
sektörlerden biri olan otelciler olarak, başta İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu olmak 
üzere kentimizin değerli yöneticilerine ve fuarın tüm 
paydaşlarına teşekkür ediyoruz. İzmir’in fuarlar ve 
kongreler şehri olması bu noktada çok önemli. Bunca 
sıkıntıya karşın düzenlenen dört günlük bir fuar kentin 
dinamiklerinin yanı sıra sektörümüzün dinamiklerini 
de harekete geçirdi. Hepimize umut verdi. Sadece 
konaklama değil, yiyecek-içecek, eğlence, ulaştırma 
sektörü de bu hareketlilikten pay alabildi” dedi. 

Kısa Haberler 

THY’den KAPTİD’e ziyaret Zeki Apalı: “Fuarlarda 
rehberler görev alsın” 

Marble otelcilere  
can suyu oldu

Kuşadası Otelciler ve 
Yatırımcılar Derneği 
(KODER) Başkanı Tacettin 
Özden Kuşadası’nın 
pazarlarında genel 
anlamda düşüş 
yaşandığını söyledi. Özden; 
“Kuşadası›nda Hollanda, 
Belçika, Almanya 

ve İngiltere pazarları öne çıkıyor. Bu pazarlarda 
sıkıntılar var. Bizim orada Rus pazarı çok etkili değil. 
Tabii Türkiye›de Rusya pazarı oluşan genel sıkıntı, 
promosyon ve fiyat indirimleri Kuşadası›na da yansıdı. 
Antalya›da yapılan fiyat indirimi Ege›ye de bir baskı 
oluşturuyor. Ancak önümüzdeki dönem toparlanacağını 
düşünüyorum” dedi. Kuşadası›nda yaklaşık 30 bin 
belgeli yatak olduğunu söyleyen Özden, “İzmir 
Havalimanı’nın beslenmesi için nitelikli yatırımlara 
ihtiyacımız sürüyor. Bizim gibi bazı destinasyonlarda 
charter seferlerinin konulabilmesi için nitelikli ve 
rekabetçi yataklara ihtiyaç var” dedi.  

Kuşadası’nda nitelikli 
yatağa ihtiyaç var  
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Rusya Federasyonu, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 
umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 
için başlattığı vize uygulamasını, hizmet ve hususi 
pasaport hamili Türk vatandaşları açısından da 
genişletti. Ekonomi Bakanlığı resmi internet sitesinden 
yaptığı duyuruda Rusya Federasyonu’nun 1 Ocak 2016 
tarihinden itibaren başlamış olduğu umuma mahsus 
pasaport hamili Türk vatandaşlarına vize uygulamasını, 
hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşları 
açısından da genişletildiğini bildirdi.

Skal Antalya, 2016 
yılının ilk toplantısını 
WOW Kremlin Palace’ta 
gerçekleştirdi. ICF 
Airports Yönetim 
Kurulu Üyesi Yaşar 
Döngel’in konuşmacı 
konuk olarak yer aldığı 
toplantıda dikkat çekici 
açıklamalar yaptı: “ICF 

Antalya, yolcusunun yüzde 80’ini 6 ay içinde alıyor. 
Dolayısı ile Antalya, diğer 6 ayda komada yaşıyor. Bu 
bir yapısal problemdir. Türkiye’ye gelen Rusların yüzde 
80’i Antalya’ya geliyor. Dolayısı ile kimse rol çalmasın, 
bunun mağduru biziz. Rusya ile bu kriz yaşanmasaydı 
2024 yılında 40 milyon ek Rus beklentimiz vardı. 
İstanbul ve Ankara’daki patlamalardan en çok Antalya 
etkileniyor. Yaşanan patlamalar ile birlikte İstanbul’daki 
Sabiha Gökçen Havalimanı ile Atatürk Havalimanı yüzde 
10 seviyelerinde büyürken Antalya Havalimanı düşüş 
yaşıyor” dedi. 

Türkiye’nin ilk 
EXPO’su EXPO 2016 
Antalya’ya girmek için 
sezonluk kart ve tek 
girişlik bilet alanların 
sayısı 1 milyonu 
aştı. 23 Nisan’a 

kadar devam edecek indirim kampanyası boyunca 
internet üzerinden ve AVM’lerden kart satışı devam 
edecek. Antalya’da Deepo, Mark Antalya, Terracity, 
Özdilek ve Migros AVM’de satışlar devam ederken, 
Antalya dışından bilet almak isteyenler için ise www.
expo2016.org.tr adresi üzerinden online bilet satışları 
devam ediyor. 23 Nisan’a kadar devam edecek indirimli 
kampanya boyunca sezonluk kartlar yetişkinler için 60, 
öğrenciler için 30, tek girişlik biletler yetişkinler için 20, 
öğrenci ve 65 yaş üstü olanlar içinse 10 TL’den satılacak. 
23 Nisan’dan sonra geçerli olacak kapı fiyatlarında 
ise yetişkinler için tek girişlik bilet 60, öğrenci ve 65 
yaş üstü için 30, sezonluk kart ise yetişkinler için 180, 
öğrenci ve 65 yaş üstü için 90 TL’den satılacak.

Kısa Haberler 

Rusya, Türkiye için vize 
uygulamasını genişletti 

Yaşar Döngel: 
“Antalya 6 ay komada” 

Expo 2016 Antalya için 1 
milyondan fazla bilet satıldı  

Türkiye Otelciler 
Federasyonu (TÜROFED), 
Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB), 
Türkiye Otelciler Birliği 
(TÜROB), Türkiye Turizm 
Yatırımcıları Derneği 

(TTYD) ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) yaşanan 
terör saldırıları ile ilgili olarak ortak bir açıklama 
yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yaşanan 
süreçten en hızlı ve en geniş biçimde etkilenen turizm 
sektörümüzün temsilcileri olarak, sektörel bütün kayıp 
ve kaygılarımızı bir yana koyuyor ve halkımızın birlik 
beraberlik içerisinde hareket etmesi ile bu ortamdan 
çıkabileceğimizi ifade ediyoruz. Dünyanın en büyük 
sorunu haline gelen küresel terör, ülkemizde son 
dönemde gerçekleştirdiği saldırılar ile bir korku iklimi 
yaratmaya çalışmaktadır. Terörün her türlüsünü şiddet 
ve nefretle kınıyor, halkımızı ümitsizliğe kapılmamaya, 
bu insanlık dışı oyuna gelmemeye ve birlik, beraberlik 
içerisinde olmaya davet ediyoruz.”

Turizm meslek 
örgütlerinden ortak çağrı  
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Haber 

Mahir Ünal, Antalya’da
turizmcilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir 
Ünal, Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı Osman 
Ayık, Başkan Yardımcısı Sururi 
Çorabatır, ALTİD Başkanı ve 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi 
Burhan Sili, AKTOB Başkanı Yusuf 
Hacısüleyman’nın da katıldığı 
toplantıda önemli açıklamalarda 
bulundu.  
 
“Yeni hedef pazarlar” 
Sektör temsilcileriyle her zaman 
bir araya geldiklerini aktaran 
Bakan Ünal, “ Öncelikle sektörün 
bir mevcut durum analizi ve onların 
süreci ve önümüzdeki sezonu 
nasıl gördüklerini beraberce 
değerlendirdik. Acil olarak bir 
turizm destek paketi ve acil eylem 
planı hazırlamamız gerekiyordu. 
Önceleyici, telafi edici uzun 
vadede yapısal tedbirleri birlikte 
belirlememiz gerekiyordu. Süreci 
hemen Bakanlar Kurulu’na taşıdık. 
İstanbul, Ankara ve Antalya’da 
sektörle buluşmaya devam ettik. 
Yurt dışındaki kara propagandaya 
karşı müşavirlik ve AB ve Dışişleri 
Bakanlığı nezdinde ciddi çalışmalar

yürüttük. Tanıtım, reklam ve 
halkla ilişkiler çalışmalarımızı 
hızlandırdık. Önemli fuarlara 
katıldık. Yeni hedef pazarlar, Orta 
Doğu, Körfez ülkeleri, Hindistan, 
İran, Çin nezdinde ciddi çalışmalar 
yürüttük” diye konuştu. 
 
“6 bin dolar yakıt desteği uzatıldı” 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde 
çeşitli turizm faaliyetleri 
gerçekleştirdiklerini anımsatan 
Bakan Ünal, “ Bunların sonucunda 
turizm acil eylem planını hazırladık. 
Biz sektöre her zaman şunu 
söyledik bu telafi edici tedbirlerin 
dışında yeni tedbirler almak 
gerekirse hemen alırız. Bu hafta 
içinde ek bir tedbir daha aldık 
ve paylaştık. Yurt dışı fuarlarda 
sektör temsilcileri, tur operatörleri 
le yapılan görüşmeler gösterdi 
ki, sadece nisan ve mayıs ile 
sınırladığımız 6 bin dolar yakıt 
desteğini uzatmamız gerektiğini 
bize gösterdi. Ve bunu hiç 
bekletmeden açıkladık. Sezon 
sonuna kadar 6 bin dolar yakıt 
desteğini uzatacağımızı belirttik “ 
şeklinde konuştu. 

“4 milyona ulaştık” 
Yerli turistin erken rezervasyon 
rakamlarında yükselme olduğunu 
vurgulayan Bakan Ünal, “Geçen 
yıl ilk 3 ayına göre bu yıl erken 
rezervasyon oranı yüzde 25 arttı 
yaklaşık 4 milyonluk rezervasyona 
ulaştık. Yurt dışı turistler için sektör 
temsilcileri ile birlikte tanıtım 
seferberliği başlattık, herkes elini 
taşın altına koydu her arkadaşımız 
turizm elçisi gibi çalışma sergiledi. 
Önümüzdeki haftadan itibaren 
Avrupalı turistlere yönelik tüm 
medya kanallarında planladığımız 
reklam, tanıtım halkla ilişkiler 
faaliyetlerimiz yoğunlaşacak. 
Yabancı basın temsilcileri, 
sosyal medya fenomenleri ve 
ünlü sanatçıları ülkemizin çeşitli 
destinasyonlarında ağırlayacağız” 
dedi. 
 
“Bireysel seyahat artacak” 
Açıklanan desteklerin hepsinin 
daha çok telafi edici olduğuna 
değinen Bakan Ünal, “ Sektöre 
yönelik uzun vadeli yapısal tedbirler 
üzerinde çalışmalar sürdürüyoruz. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Turizm Haftası’nın ilk gününde 
Antalya’da sektör temsilcileriyle ikinci kez bir araya geldi. Rixos 
Dowtown’da Antalya Turizm Sektörü Değerlendirme Toplantısı’nda 
konuşan Bakan Ünal, 24 Kasım sürecini ardından sektörün zarar 
görmemesi için hassasiyet ve titizlikle çalıştıklarını kaydetti. 
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Bu uzun vadeli tedbirleri 
konuşurken dünya turizminin 
mevcut durumu ve geleceğe 
dönük perspektifler ve ülkemizin 
bu noktada nerede yer alması 
gerektiğini ele almamız gerekiyor. 
Dünyada 15 yıl önce 674 milyon 
kişi seyahat ederken, bugün iki 
kat artışla 1.2 milyar kişi seyahat 
ediyor. Dünya Turizm Örgütü’ne 
göre 2030 yılında dünyada 1. 8 
milyar turist olması öngörülüyor. 
2030 yılına geldiğimiz de Dünya 
Turizm Örgütü’nün perspektifine 
göre kitle turizmi azalacak, bireysel 
seyahatler artacak. Kültür inanç, 
sağlık, gastronomi, golf, medikal 
gibi alternatif turizm ürünlerine 
rağbet artacak. Seyahat süreleri 
azalacak, seyahat sıklığı artacak, 
harcamalar artacak, çevreye 
doğaya duyarlılık artacak. 2030 
perspektifini belirlerken bu 
öngörüleri dikkate almamız 
gerekiyor” dedi. 
 
“Turizmi çeşitlendireceğiz” 
Bakan Ünal konuşmasına şöyle 
devam etti: 2002 yılında Türkiye’ye 
gelen turist sayısı 13 milyon iken 
bugün 3 kat artışla 40 milyonu 
gördük. 2002 de en fazla turist 
çeken 17. ülkeyken, 2015’de 6. ülke 
olduk. 2023 hedefimiz 50 milyon 
turist, 50 milyar ABD Dolar gelirdir. 
En çok turist çeken 5 ülke içinde 
yer almayı hedefliyoruz. 

Yapmamız gerekenler, öncelikle 
turizmi çeşitlendireceğiz. Sağlık, 
termal, kış, golf, yayla, kongre gibi 
alternatif alanları geliştireceğiz. 
Turizmin alt yapısını güçlendirirken, 
turizmi ülke geneli 12 aya 
yaymalıyız.” 
 
“Kara propagandaya izin 
vermeyeceğiz” 
Psikoloji ve algıyı yönettiklerini 
kaydeden Bakan Ünal, “Ticaret, 
girişimcilik turizmle birleştiğinde 
mutlaka dikkat edilmesi gereken 
temel şey, kendimize güvenmemiz 
ülkemize güvenmemiz ve geleceğe 
umutla bakmamız gerekir. Birileri 
ısrarla Türkiye’de hem yurt içinde 
hem yurt dışında karamsar bir 
hava oluşturmak ve bir alışkanlık 
haline bu durum getirilerek felaket 
tellallığı yapılmasına izin vermedik, 
izin vermiyoruz. Birilerinin ısrarla 
medyada içeride 1300 tane otel 
satışa çıkarıldı, otelciler basılıyor. 
Kasıtlı, bilinçli propagandalara 
içeride asla prim vermiyoruz, 
dışarıda bilinçli şekilde yürütülen 
kara propagandaya karşı ciddi bir 
çalışma içindeyiz. Bir türbülans 
yaşıyor olabiliriz ama biz her zaman 
bu tür sorunları bir fırsat yenilenme 
ve yeniden yapılanma fırsatı olarak 
gördük. Bizim bugün yaptığımız 
çalışmalar özellikle, uzun vade, 
sektörün yeniden yapılanması, 
ürün, pazar çeşitliliği, tanıtım 

faaliyetleri sektörün kendi içinde 
yeniden bir gözden geçirmeyle 
yeniden yapılanma ihtiyacı 
hissetmesi önümüzdeki 3 yıldan 
sonra bizi iki kat büyütecektir” dedi.  
 
“İran ile turizm toplantısı 
Antalya’da” 
Bakan Ünal şöyle konuştu: İran 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kültür 
ve Turizm Bakanı ile görüştüm. 
Ukrayna’dan gelen turist sayısın 
yüzde 15, İran da yüzde 17 bir artış 
var. Mayıs ayı içinde Türkiye- İran 
Turizm İşbirliği Teknik Komitesi 
Toplantısı’nı Antalya’da yapacağız. 
Karşılıklı turizm işbirliğini 
konuşacağız. Bizim Türkiye olarak 
turizm alanında bir kendimizle 
ilgili bir endişemiz yok. Muhteşem 
bir ürüne, alt yapıya sahibiz. Bizim 
endişelenmemizi gerektiren 
bir durum yok. Girişimcilerimiz 
cesaretinin başarısından eminim. 
Birilerinin bizi karamsarlığa sevk 
etmesine müsaade etmeyeceğiz. 
Bizim yolumuz ve önümüz açık. 
Ülkemizi güzel bir gelecek bekliyor. 
Yaşadığımız bazı sorunlarımız var. 
Sorunlar çözülmek için vardır. 
Sorunları çözdüğünüz oranda 
gelişirsiniz. Bir toplumun gelişim 
yeteneğini anlamak istiyorsanız, 
o toplumun sorun çözebilme 
kapasitesine bakmanız gerekir. 
El birliği içinde istişare ederek bu 
sorunların beraberce üstesinden 
geleceğiz.”
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Almanya 

ITB Berlin Türk turizmcilerin 
akınına uğradı

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ve dünyanın en büyük turizm 
fuarı olarak gösterilen ITB Berlin, Türk turizmcilerin çıkarmasına sahne 
oldu. Almanya pazarındaki gelişmeleri görmek için Berlin’e akın eden 
turizmcilerimiz 5 gün boyunca yoğun temaslarda bulundu. TÜROFED 
de Berlin’deki fuarda yer alarak Türkiye’nin tanıtımı için çalışmalarda 
bulundu.
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Dünyanın turizm borsası olarak 
adlandırılan ITB Berlin, bu yıl 50. 
defa kapılarını ziyaretçilere açtı. 
Fuar, beş günlük sürede, 120 bin 
profesyonel tarafından ziyaret 
edildi. Fuarın toplam ziyaretçi sayısı 
ise 180 bin olarak açıklandı. 
 
187 ülkeden katılım 
9-13 Mart tarihleri arasında yapılan 
ITB Berlin Fuarı’na, 187 ülkeden 
10 bin turizm ve tedarik firması 
ile kamu-özel birliği katıldı. 26 
salona yayılan fuar alanında yerini 
alan turizm sektörü, fuarı ziyaret 
eden 180 bin ziyaretçi ile buluşma 
şansı yakaladı. ITB Berlin, ilk kez 
düzenlendiği 1966 yılından bu yana 
en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. 
Geçen yıl 6.7 milyar Euro olan 
fuardaki iş hacmi ise 7 milyar ABD 
Doları civarına yükseldi.  
 
Turizm profesyonellerimiz 
Berlin’de  
Türkiye ve komşu ülkelerdeki 
gelişmeler nedeniyle sıkıntılı günler 
geçiren turizmcilerimiz ITB Berlin 
ile kafalarındaki soru işaretlerini 
silmeye çalıştı. Türk turizmcilerinin 
en fazla ilgi gösterdiği fuar olan 
ITB Berlin Türkiye’nin bu seneki 
durum nedeniyle daha farklı bir 
fuar dönemi geçirdi. ITB Berlin 
daha önce ağırlamadığı kadar Türk 
ziyaretçi ağırladı. Turizmcilerimiz 
fuar boyunca devamlı nabız yokladı.  
 
Antalyalı turizmci ilgisi  
Fuara Antalya’nın ilgisi ise bir hayli 
yüksek oldu. Antalya fuara resmen 
çıkarma yaptı. Kitle turizminin 
Türkiye’deki en önemli durağı 
durumundaki Antalya, fuara en 
fazla turizmci gönderen il oldu. 
Fuarda en fazla standa sahip olan 
il de Antalya oldu. Otelleri, seyahat 
acentaları ile ITB Berlin’e daha 
fazla konsantre olan Antalyalı 
turizmciler 2016 turizm sezonu için 
yoğun görüşmelerde bulundu. 
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Almanya 

Güvenlik ön plana çıktı 
Fuarda turizmcilerimizin 
görüşlerini aldık. Turizmcilerimizin 
Türkiye’nin sorunu “Güvenlik” 
olarak açıkladı. Turizmcilerimiz 
bu açıklamayı yaparken tur 
operatörleri ile yaptıkları 
görüşmeleri kaynak gösterdi. 
Turizmcilerimiz Türkiye’deki 
sıkıntının fiyat değil tamamen 
güvenlik konusundaki imajı 
olduğunu sıklıkla dile getirdi.  
 
Fiyat sonuç vermeyecek 
ITB Berlin’in en önemli 
göstergelerinden biri de fiyatları 
ne kadar aşağı çekerseniz çekin 
rezervasyonların artmayacağı 
konusunda oldu. Özellikle Rusya 
pazarındaki gelişmeler ışığında 
fiyat odaklı olarak Avrupa’ya 
saldıran oteller bu çalışmaların 
sonuç vermeyeceğini ITB Berlin’de 
gördü. Turizmcilerimiz de fuarda 
fiyatla oynanmaması gerektiğini 
tekrar tekrar dile de getirdi.  
 
Bakan Ünal da Almanya’daydı 
Kültür ve Turizm Bakanı Mahir 
Ünal ve bürokratları da Almanya’da 
turizmcilerimizi yalnız bırakmadı. 
Fuarın açılışı ile birlikte ilk olarak 
turizmcileri ziyaret ederek onlara 
moral aşılayan Bakan Ünal, daha 
sonra Almanya’da yabancı tur 
operatörleri ile görüşmelerde 
bulundu. Bakan Ünal, düzenlenen 
basın toplantısında da Türkiye’nin 
güvenli bir ülke olduğunu “Terör 
dünyanın sorunudur” mesajı verdi. 
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Haber 

TÜROFED ITB 
Berlin 2016 Raporu

9-13 Mart 2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 50. ITB Berlin 
Fuarı’na, 187 ülkeden 10 bin turizm 
ve tedarik firması ile kamu-özel 
birliği katıldı. 26 salonda toplam 
160.000 m²’den oluşan fuar alanında 
yerini alan turizm sektörü, fuarı 
ziyaret eden 180 bin ziyaretçi ile 
buluşma şansı yakaladı. ITB Berlin, 
ilk kez düzenlendiği 1966 yılından 
bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına 
ulaştı. 
 
- Fuarın bu yılki partner ülkesi 
Maldivler oldu. 
- Fuarı 80 ülkeden 5.000’den fazla 
gazeteci ile 30 ülkeden 380 blogger 
takip etti. 
- Fuara tüm dünyadan 48 bakan ve 
87 büyükelçi katılım gösterdi. 
- Fuarın geçen yıl 6,7 milyar Avro 
olan iş hacmi ise bu yıl 7 milyar Avro 
’ya yükseldi. 
- ITB Berlin’in 51.’si ise 8-12 
Mart 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek.  
 
Fuarda Türkiye; 
- Bu yıl da 3.2 nolu hallde yer alan 
Türkiye toplamda 3.079 m²’lik alanda 
116 stand  ve 127 katılımcı ile temsil 
edildi.  

- Katılımcıların 13’ü seyahat acentası 
ve tur operatörü, 11’i valilik, 47’si 
birlik, dernek, belediye ve kalkınma 
ajansları oldu.  
 
ITB Berlin Fuarı Kapsamında 10 
Mart 2016 tarihinde T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanı Mahir Ünal, Tanıtma 
Genel Müdürü İrfan Önal, T.C. 
Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni 
Karslıoğlu, Berlin Kültür ve Tanıtma 
Müşaviri Tahsin Yılmaz, TÜROFED 
Başkanı Osman Ayık, Alman Seyahat 
Acentaları Birliği – DRV Başkanı 
Norbert Fiebig’in iştirakleriyle T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın 
Toplantısı gerçekleştirilmiştir.  
 
09.03.2016 akşamı Berlin 
Büyükelçiliği’nde T.C. Berlin 
Büyükelçisi Sayın Hüseyin Avni 
Karslıoğlu tarafından T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanı Sayın Mahir Ünal 
onuruna bir resepsiyon verilmiştir. 
Resepsiyona TÜROFED Başkanı Sn. 
Osman Ayık da katılım göstermiştir.  
 
Basın toplantısında turizm 
sektöründeki istihdam ve çalışma 
hayatı ile ilgili küçük bir paket 
hazırladıklarını da ifade eden Kültür 
ve Turizm Bakanı Ünal, konuyla 

ilgili olarak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu 
ile çalıştıklarını dile getirdi. Bakan 
Ünal konuşmasında şunları söyledi: 
“Sektör temsilcilerinden inanılmaz 
güzel enerjiler alıyorum. Açıkçası 
onlardaki umudu ve heyecanı 
gördüğümde moral motivasyonumda 
artıyor. Bu enerji ve motivasyon, 
girişimci güç ile ülkenin sektörel 
anlamdaki geleceğini de parlak 
görüyorum. Son 10 yıl içinde 
bu enerjiyle değişim ve gelişim 
sürecine girdik. Dolayısıyla bugün 
burada somut olarak gördüğümüz 
potansiyeli ortaya çıkarttık.”  
 
Bakanın açıklamalarına fuar 
süresince yayınlanan günlük 
gazetede de ilk sayfada yer verildi. 
DRV Bşkanı Norbert Fiebig 
ise Almanların Türkiye’den 
vazgeçemeyeceklerini belirterek 
Türkiye’nin Almanlar için hala en 
iyi destinasyonlardan biri olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin yer aldığı salonu 
ziyaret edenlerin en çok üzerinde 
durduğu konu ise “güvenlik” konusu 
oldu.  
 
ITB Berlin sırasında Türkiye 
standında Karagöz ve Hacivat 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) bu sene 50.’si gerçekleştirilen 
ITB Berlin Turizm Fuarı’nın sonuç raporunu yayımladı. Rapora 
göre özellikle çocuklu ailelerin güvenlik sorunları nedeniyle, tatil 
rezervasyonlarını şu an için beklettikleri ifade edildi.

TÜROFED / 24



gösterileri yapılırken, Türkiye’nin 
tanıtın filmi de kurulan büyük 
ekranda gösterildi.  
 
Fuar alanında en geniş alana partner 
ülke Maldivler sahipken, Hindistan 
da oldukça geniş alanda fuarda yer 
aldı. Salonlarda ülkeler kendilerine 
özgü yiyecek, içecek vs. ürünlerinin 
tanıtımının yanı sıra giyim 
tarzları, danslar vb. alanlarda da 
aktiviteler düzenleyerek ülkelerinin 
tanıtımı yaptılar. Birçok standda 
simülasyonlara yer verilirken, bazı 
ülkeler kurdukları küçük konferans 
odalarında sunumlar da yaparak 
bilgilendirmede bulundular. 
 
Bunların yanı sıra ITB Berlin 
sırasınca birçok konuda 
konferanslar düzenlendi. 
Konferansların ağırlıklı konusu bu 
yıl turizm sektöründeki teknolojik 
yenilikler ve alternatif turizm 
destinasyonları idi. 
 
Düzenlenen konferanslarda ayrıca, 
tüm dünyada turizmin yaşamakta 
olduğu sorunlar tartışıldı, geleceğe 
dair yapılması gerekenler 
konuşuldu. Özellikle yaşanan terör 
olayları ve mülteci sorunu, önemli 
ölçüde ele alınarak, mülteci alan 
ülkelerin durumu konuşuldu ve 
neler yapılabileceği tartışıldı.  
 
Bununla birlikte; turizm sektörünün 
dijitalleşen dünyadan nasıl 
etkileneceği/yararlanacağı, sağlık/
spa turizmi, yenilenebilir enerji, 
paket turlar, sosyal medyanın gücü, 
online rezervasyonlar gibi konular 
da konferansların başlıca konuları 
oldu. 
 
Ayrıca 50. ITB Berlin Fuarı’nda 
Çocuk İstismarı Dünya Turizm Ağı 
toplantısının 31.si düzenlendi ve 
özel sektörün turizmdeki çocuk 
istismarıyla mücadelesindeki rolüne 
dikkat çekti. 

Bilinçlendirmeyi arttırma, personel 
eğitimi ve turizm değerler zinciri 
kapsamındaki uygulamalar üzerinde 
duruldu. 
 
Turizm sektöründe; yaşanan terör 
olaylarının ve mülteci sorunlarının 
etkisiyle genel olarak bir düşüş 
beklentisi hakim. Yunanistan 
ve Fransa gibi terör ve mülteci 
krizlerinden etkilenen ülkelerde de 
Türkiye’de olduğu gibi son dakika 
rezervasyonlarına umut bağlama 
durumu söz konusu. Türkiye için bu 
umut fuar sonrasında da yaşanan 
terör olayları nedeniyle oldukça 
azalmış olsa da turizmciler sezon 
açıldıktan sonra kesin konuşmak 
gerektiği konusunda hemfikir.  
 
Alman Pazarı 
Bilindiği gibi Almanya, Çin’in 
ardından dünyanın en çok turizm 
harcaması gerçekleştiren ikinci 
ülkesi durumundadır. Tatil ve 
Seyahat Araştırmaları Kuruluşu 
(FUR) tarafından 1970 yılından 
bu yana her yıl gerçekleştirilen 
“Reiseanalyse – Seyahat Analizi” 
adlı araştırmasına göre; 2015 yılında 
Almanlar yurtdışında 71,5 milyar 
harcama gerçekleştirerek bu alanda 
geçtiğimiz yılların üzerinde bir 
seviyeye ulaştı. 
 
2015 yılı Almanya turizmi 
incelendiğinde hem yurt içi hem de 
yurt dışı talep açısından oldukça 
olumlu bir dönem yaşandığı 
görülmektedir. Almanya’nın olumlu 
ekonomik ikliminin ve Almanların 
seyahat ve turizm hareketlerine 

önem vermesi gibi faktörler etkilidir.  
Bunun sonucunda 2016 yılında da 
Almanların seyahat taleplerinin 
artması doğal bir sonuç olarak 
beklense de tüm dünyada yaşanan 
terör olaylarını nedeniyle yaşanan 
güvenlik endişesinin Almanların 
da seyahat tercihlerini etkilemesi 
kaçınılmazdır.  

Yapılan araştırmalar da 
göstermektedir ki, Almanların yaz 
tatili için yaptıkları rezervasyonlarda 
bir önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon 
azalma vardır.  
 
Özellikle de çocuklu ailelerin 
güvenlik sorunları nedeniyle, 
tatil rezervasyonlarını şu an için 
beklettikleri görülmektedir.  
 
Türkiye, Tunus ve Mısır gibi ülkeler 
tatil tercihi sıralamasında düşüş 
yaşarken, Karayipler’de artış olduğu 
görülmektedir. Karayipler’deki 
artışın %38 civarında olması 
bekleniyor.  
 
Tüm bu gerilemelere rağmen 
Türkiye, İspanya’nın yanında 
Almanların en gözde tatil ülkesi 
olmayı sürdürüyor.  
 
2013 yılında Almanya’dan Türkiye’ye 
gelen turist sayısı 5.041,323 iken, bu 
sayı 2014 yılında 5.250,036 ve 2015 
yılında 5.580,792 olarak Türkiye’ye 
en çok turist gönderen ülke özelliğini 
korumuştur. Yaşanan düşüşlere 
rağmen 2016 yılında da Almanya’nın 
Türkiye’ye turist gönderen ülkeler 
sıralamasında 1.’liği koruyacağı 
düşünülmektedir. 
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Haber 

Sururi Çorabatır: “Oteller 
sermayeden zarar etmeye başladı”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Sururi 
Çorabatır, Türk turizminin son durumunu değerlendirdi. Sıkıntıların 
ciddi bir boyutta olduğunu belirten Çorabatır, “Oteller sermayeden zarar 
etmeye başladı” dedi.

Kriz döneminde dolulukları 
sağlamak için otelcilerin ciddi fiyat 
indirimleri yaptığını belirten Sururi 
Çorabatır, “Önceleri oteller olarak 
kardan zararlarımızı kapatıyorduk, 
ama şimdi sermayeden zarar 
etmeye başladık” dedi. Otelci olarak 
üzerlerindeki yükün gün geçtikçe 
artığını ifade eden Çorabatır, “ 
Önümüzdeki dönemlerde bu durum 
yatırımcılarımızı ürkütecektir. 
Bundan sonraki yatırımların 
hızında düşüşler olacağını tahmin 
ediyorum” dedi. 
 
Kişi başı gelir ve gecelemeler 
Çorabatır, sürekli havalimanı 
girişlerindeki eksilerden 
bahsedildiğini  ve gözden kaçırılan 
önemli bir noktanın olduğunu 
ifade etti. Çorabatır, “Türkiye, 
son 15 yılda her yıl yüzde 5 ile 
yüzde 10 arasında tek haneli ve 
çift haneli rakamlarda büyüdü. 
Aslında biz şimdiki rezervasyonları 
değerlendirerek sezon sonunda 
yüzde 20 oranında düşüşle sezonu 
kapatacağımızı söylüyoruz. Ama 
bu büyümeyi de göze alıp bu 
eksinin üzerine koyarsak sezon 
kapanışında eksi rakamlar daha 
fazla olacak. 

Ayrıca kişi başı gelir ve gecelemeler 
de düşüyor” dedi. 
 
İşsizlik büyük problem olacak 
Kazançları ile değil çalıştırdığı 
eleman sayısıyla kendilerini tatmin 
eden bir sektör olduklarını söyleyen 
Çorabatır açıklamalarına şöyle 
devam etti: “Ne yazık ki bu sene 
sektörümüz işsizlik konusunda 
büyük bir problemle karşı karşıya 
kalacak. Bu konuda yatırımcılar 
olarak,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’ndan ve özellikle Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’ndan destek 
istiyoruz.” 
 
Aile otelleri 
Çocuklu tatilcilere de dikkat 
çeken Çorabatır, “Çocuklu aileler 
şuan, Fransa’daki, Brüksel’deki 
ve ülkemizdeki patlamalardan 
dolayı korku içindeler. Bu 
kesim rezervasyon yapmıyor ve 
beklemede. Geçen senelerdeki 
araştırmalarıma göre; Antalya’ya 
12 milyon turist geliyorsa, bunların 
yaklaşık 3 milyonunu çocuklar 
oluşturuyordu. Her şey dahil ve 
aile konsepti oteller,  turistlerin 
Antalya’yı tercih etmelerinde 
önemli rol oynuyor. Fethiye, 

Marmaris ve Bodrum aynı 
koşullardan dolayı tercih edilen 
bölgeler arasında yer alıyor. Aile 
konseptini rakip destinasyonlara 
göre çok iyi kullanabilen  bir 
turizm ülkesiyiz. Bu özelliğimizi 
kaybetmemeliyiz” diye konuştu.
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Haber 

Turizme prim ve maaş desteği
Turizm destek paketlerinden sonuncusu “istihdam paketi” ile ilgili 
protokol Kültür ve Turizm Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
tarafından imzalandı. 2015’te 9 ay çalışan ve 3 ay askıda kalan 44 bin 
753 kişi bu yıl da 9 ay çalışırsa askıdaki üç aylık sigorta primlerini ve 
maaşlarını İŞKUR ödeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 24 
Kasım’dan bugüne yaşanan 
sorunların çözümü için “önleyici 
tedbirler” ile “telafi edici tedbirler” 
üzerinde de tüm güç çalışıyor. Bu 
amaçla birbiri ardına uygulamaya 
konulan destek paketlerinden 
sonuncusu “istihdam paketi” ile 
ilgili protokol Kültür ve Turizm 
Bakanı Mahir Ünal ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman 
Soylu tarafından imzalandı.
 
44 bin çalışan yararlanacak  
Buna göre geçen yıl turizm 
sektöründe 9 ay çalışan ve 3 ay 
askıda kalan 44 bin 753 kişi bu 
yıl da 9 ay boyunca çalışırsa hem 
sigorta primleri hem de maaşları 
İŞKUR tarafından ödenecek. Bakan 
Ünal ve Bakan Soylu, imza töreni 
öncesinde gerçekleştirdikleri ortak 
basın toplantısında özellikle sezon 
dışı dönemde hem çalışanlara hem 
de işverene yönelik bazı iyileştirici 
tedbirleri kapsayan ve kamuoyu 
tarafından merakla beklenen yeni 
politikalara ilişkin bilgi verdi.  
 
Maaş ve prim 
İlk olarak açıklamalarda bulunan 
Bakan Soylu’nun açıklamaları 
şöyle: 

“Antalya ve Muğla’da konaklama 
faaliyeti yürüten işyerinde 2015 
yılında 9 ay çalışan 3 ay işi askıya 
alınan toplam 44 bin 753 kişinin 
2016 yılında 9 ay çalışma şartıyla 
askıdaki 3 aylık sigorta primleri 
ve ücretlerini İŞKUR tarafından 
karşılanacak.

260 milyon TL kaynak ayrıldı 
Destekleme süresi içerisinde 
işverenler tarafından çalışanlara 
yönelik mesleki eğitim veya yabancı

dil eğitimi gibi kişisel gelişimlerini 
sağlayıcı eğitimlerle nitelikleri 
artırılacak. 31 bin 619’u Antalya’da, 
13 bin 134’ü Muğla’da toplam 44 bin 
753 kişiyi ilgilendiren program için 
260 milyon lira kaynak ayrıldı.

Bin 200 kişi içi 14 milyon TL 
Antalya, Alanya, Trabzon, Dalaman, 
Milas-Bodrum, Adnan Menderes, 
Atatürk ve Esenboğa havalimanları 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı müze ve ören yerlerinde
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yabancı dil bilen kişilerin istihdam 
edilmesi yoluyla ülkemize 
gelecek turistlere yönlendirme 
yapılacak. Bin 200 kişinin hem 
havalimanlarında hem ören 
yerlerinde turizme daha fazla 
katkı sağlayabilmek maksadıyla 
6 ay süreyle eğitime tabi tutulup 
istihdam edilmesi planlanıyor. Bu 
bin 200 kişi için 14 milyon 544 bin 
lira kaynak ayrıldı.”

İŞKUR’un sürprizi 
Basın toplantısında açıklamalarda 
bulunan Kültür ve Turizm Bakanı 
Mahir Ünal, yaklaşık iki ay süren 
çalışmaların sonunda dört 
madde üzerinde anlaştıklarını 
beşinci maddenin ise İŞKUR’un 
sürprizi olduğunu söyledi. Ünal 
açıklamalarına şöyle devam 
etti: “Buradan bir hususu daha 
paylaşmak istiyorum: Özellikle 
iki gün önce açıkladığımız yakıt 
desteğinin sezon sonuna kadar 
uzatılması kararı da sektör 
açısından son derece önemliydi. 
Çünkü şu anda, özellikle tur 
operatörlerinin önümüzdeki süreç 
için planlamalarını yaptıkları 
bu süreçte, bunun açıklanması 
Bakanlar Kurulunda görüşülerek 
karar altına alındı. Önümüzdeki

günlerde bunula ilgili de gerekli 
resmi açıklamalar yapılacak. 

Yüzde 25’lik artış 
Birkaç bilgiyi daha sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bu dönem 
biliyorsunuz özellikle sektör 
temsilcileriyle birlikte erken 
rezervasyona oldukça büyük bir 
önem verdik. Ve yerli turistlerimizin 
erken rezervasyon oranları bu 
yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 25’lik bir artış 
gösterdi. Şu an itibariyle 4 milyon 
civarında bir sayıya ulaştı. Yurt dışı 
rakamları henüz belli değil. Çünkü 
tur operatörlerinin Türkiye ile ilgili 
beklentisi normal şartlar altında 
ürün fiyat seviyesindeki üstünlük 
nedeniyle son dakika ve sezon içi 
satışlarla bu daha çok netleşecek. 
O şekilde gözüküyor. 
 
Tanıtım atağı 
Biz bu Nisan ayından itibaren daha 
da yoğun bir şekilde Avrupa’ya 
dönük tüm medya kanallarında 
geniş bir reklam, tanıtım ve halkla 
ilişkiler faaliyeti yürüteceğiz. 
Çünkü her zaman söylediğim gibi 
Türkiye’nin tanınırlık, bilinilirlik 
konusunda bir sorunu söz konusu 
değil. Biz bu süreçte daha çok lobi 
faaliyetlerine, halkla ilişkilere, 

kamu diplomasisine ağırlık vererek 
önümüzdeki süreci daha iyi bir 
şekilde yönetmeyi sürdüreceğiz.”

Kamu personeline özel çalışma 
Bakan Ünal ve Soylu ortak basın 
toplantısının son bölümünde 
basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı. Bakan Ünal, sektörün 
önde gelen temsilcileriyle bir 
çalışma daha yürüttüklerini 
kaydederek, “Şu anda TÜROFED, 
TÜRSAB, TUROB sektörle birlikte 
üzerinde çalıştığımız, kamuya 
dönük ve kamu personelinin 
iç turizmde avantajlı, fırsatlar 
sunmaya dönük bir çalışmamız var. 
Fakat bu çalışmamız henüz daha 
nihayetlenmedi. Bunu da sektörle 
birlikte açıklayacağız” dedi. 
 
Destekler devam edebilir 
Bakan Ünal, krizin devam etmesi 
halinde desteklerin uzatılıp 
uzatılmayacağına ilişkin soruya; 
desteklere ilişkin bir yıllık 
protokol imzaladıklarını, yeni bir 
protokol imzalanması halinde 
desteklerin devam edebileceğini 
belirterek, uygulamanın şu 
anda Antalya ve Muğla’ya dönük 
olduğunu daha sonra kapsamının 
genişletilebileceği yanıtını verdi.



Haber 

Yavuz Torunoğulları  
“Her desteği önemsiyoruz” 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Fethiye 
Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Yavuz Torunoğulları, “Sektöre verilen 
her türlü desteği önemsiyoruz, fakat sektörün tamamına eşit ulaşacak 
destekler haksız rekabetin oluşmaması için daha iyi olur” dedi. 

Turizmdeki krizin önüne 
geçebilmek için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Çalışma Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın bir araya 
gelerek hazırladığı 5 maddelik 
istihdam paketi ile ilgili olarak 
değerlendirmede bulunan 
TÜROFED Başkan Yardımcısı ve 
FETOB Başkanı Yavuz Torunoğulları 
Kültür ve Turizm Bakanı Mahir 
Ünal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür 
ederek “Sektöre verilen her 
türlü desteği önemsiyoruz, fakat 
sektörün tamamına eşit ulaşacak 
destekler haksız rekabetin 
oluşmaması için daha iyi olur” dedi.  
 
Talep 6-7 ay üzerineydi 
Turizm sektörü olarak daha 
önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı temsilcileriyle bu 
konuları istişare ettiklerini 
anlatan Torunoğulları, 
“Toplantılarda yapılacak olan 
destek çalışmalarının Muğla ve 
Antalya’nın ayrı ayrı yapılmasını 
istedik. Antalya’daki otellerin 12 
ay açık olma durumu olduğunu, 
Muğla bölgemizdeki otellerin ise 
çalışma süresinin 6 ya da 7 ay gibi 
bir sürede olduğunu ilettik. 

Toplantılarda 12 ay süreli çalışan 
otel sayısının Fethiye, Marmaris, 
Bodrum’da çok sınırlı olduğunu 
ifade ettim. Bizim talebimiz 6 veya 
7 ay aktif çalıştırılıp kalan sürenin 
desteklenmesiydi. Açıklanan 
pakette ise 9 ay aktif çalışmanın 
devamındaki 3 ayın tamamlanması 
şeklinde planlanmış” diye konuştu.  
 
“Tesisler risk almayacak” 
Yapılan desteğin Muğla için katkı 
sağlayacak bir çalışma olmadığını 
vurgulayan Torunoğulları, 

desteklerin Türkiye turizmine, 
özellikle Antalya bölgesinde olan 
işletmelere katkı sağlayacağına 
inandığını kaydetti. Torunoğulları 
“Muğla bölgesinde 6 ay ortalama 
yapılan sezonda diğer 3 ayın 
doğrudan işletmeci tarafından 
burada desteklenmesi ücretlerinin 
ve SSK’sının yatırılması demek 
kalan 3 ayın devlet tarafından 
desteklenmesi demek. Bunu da ben 
açıkçası hiçbir işletmecinin bu riski 
alacağını düşünmüyorum” dedi.
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Haber 

TÜROFED ve AKTOB  
Teke Tek’te

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve 
TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu 
Teke Tek isimli programda Turizm Acil Eylem Planı’nı değerlendirdi.

Canlı olarak yayımlanan programda 
TÜROFED Başkanı Osman 
Ayık ve AKTOB Başkanı Yusuf 
Hacısüleyman, Turizm Acil Eylem 
Planı için Hükümete teşekkür 
ederek ek paket ile eylem planının 
kapsamının genişletilmesinin 
daha iyi olacağını söyledi. TÜRSAB 
Başkanı Ulusoy ise “Biz bir şey 
isterken kendimiz için istemiyoruz” 
dedi. 
 
Osman Ayık, Yusuf Hacısüleyman 
ve Başaran Ulusoy’un Teke Tek’te 
gündeme getirdikleri konuların 
bazıları şöyle: 
 
TÜROFED Başkanı Osman Ayık 
“Verilecek olan destek ve açıklanan 
eylem planı için öncelikle 
Hükümetimize, Başbakanımıza 
ve Kültür ve Turizm Bakanımıza 
teşekkür ediyoruz. Kimsenin 
Turizm Eylem Planı’nı beğenmeme 
gibi bir lüksü yok. Türkiye turizm 
sektörü tüm bileşenleri ile bu 
teknenin içindedir. 80 milyar 
dolarlık bir değer yarattık. Bu 
değerin korunup kollanması 
gerekiyor.

İyi bir trend yakaladık ve bu trendi 
iyi bir şekilde değerlendirdik. 40 
milyon turist bandına geldik. 50’ye 
yakın sektöre de destek verdik. 
 
Konaklama sektörünün inanılmaz 
ihtiyaçları var. 9 maddelik eylem 
planı içine bakarsanız sektörün 
tüm bileşenlerine dokunulmaya 
çalışılmış. Paketin içinde var 
olan ecrimisil, kira ve ciro payları 
ertelenerek taksitlendirildi. Bu da 
sadece tahsisli oteller için. Yeşil 
Yıldız ön şartı var destek için. 
Türkiye’de sadece 300 tesis Yeşil 
Yıldızlı otel var. Bu da toplamın 
yüzde 10’unu kapsıyor. Tüm 
bu yapıyı kapsayacak tedbirleri 
de bu paketin içine almak 
lazımdı. Örneğin emlak vergisi 
konusunda bir çalışma yapılabilir. 
Ecrimisil, ciro payları ve kira 
bedelleri gelecek sene ödenmeye 
başlanacak. İşini yapan firmalar 
destek alıyor ama bizim istediğimiz 
bu desteğin sektörün tümünü 
kapsamasıydı. Prim desteği önemli. 
Bu konuda da destek verilmeliydi. 
Yüksek ÖTV ve KDV en önemli 
sorunlarımızdan biri. 

Alkollü içkiler bizim 
maliyetlerimizde önemli bir gider 
kalemidir. Bu konuda yapılacak 
çalışma bize çok büyük bir destek 
olacaktır. 
 
Son 10 yılda Türkiye’nin her yerinde 
inanılmaz otel ve turizm yatırımları 
yapıldı. Bu otellerin büyük kısmı 
çalışamaz hale geldi ve yatırımcılar 
büyük bir sıkıntıya girdi. İnsanlar 
önünü göremiyor. Tüm uluslararası 
toplumu göreve çağırıp terörden 
kurtulmamız lazım. Terör tüm 
dünyadaki turizm endüstrisini 
tehdit ediyor. Hükümetimizden 
isteğimiz tüm tesisleri kapsayacak 
şekilde acil eylem planının içini 
doldurulmasıdır ve desteklerin tüm 
tesisleri kapsama almasıdır.” 
 
AKTOB Başkanı Yusuf 
Hacısüleyman 
“Antalya, bu seneki sorunlardan 
en çok etkilenen bölgedir. 
Türkiye’de yabancı geceleme 
sayısı 97 milyondur. Bunun yüzde 
64’ü Antalya’da gerçekleşiyor. 
Yine krizin tetikleyicisi olan Rus 
turistlerin en fazla geldiği yer 
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Antalya’dır. Rusların yüzde 80’i 
Antalya’ya geliyordu. Rusya’dan 
turist gelmeyecekmiş gibi hareket 
ediyoruz. 
 
Antalya’dan direkt uçuşu olmayan 
tek şirket THY’dir. THY’nin 
Antalya’ya doğrudan yapılan tüm 
uçuşlardaki payı yüzde 1.3’tür. 14 
ülkenin milli havayolu Antalya’ya 
doğrudan uçuyor. Doğrudan 
ulaşımın olmadığı bir destinasyon 
her zaman ikinci planda kalır. 11 
milyon insanın geldiği bir şehirdir 
Antalya. THY’nin Antalya’yı ihmal 
etmesini anlamıyoruz. 
 
Destek paketinde belki bazı 
maddelerde iyileştirme yapılabilir. 
400 bin turist getiren tur 
operatörlerine sağlanacak bir 
destek var. Bu turist sınırı 50 bine 
indirilebilir. 400 bin rakamına 
bakarsak 9 şirket bu şartı yerine 
getirebiliyor. Biz kişi başı koltuk 
desteği istemiştik. Bunların 
hepsinin ek bir paket olarak 
çalışılması gerekiyor. Ciro payı, 
kira ve ecrimisil bedellerinin 
ertelenmesini değil bu yıl bu 
bedellerin alınmaması yönünde bir 
talebimiz olmuştu. Bunlar ek paket 
ile düzenlenebilir. 
 
Bir de yapı olarak Kültür ve Turizm 
Bakanlığımız daha çok içerdeki 
düzenlemeler için çalışıyor. 
Tanıtma Genel Müdürlüğü de 
bütçesi kısıtlı olduğu için fuar ve 
tanıtımlara ancak yetişiyor. Dışişleri 
Bakanlığımızın yurt dışında yeniden 
yapılanarak lobi çalışması yapması 
gerekiyor. Suriye’den 3 milyon 
insanı kurtardık. Bunu imaj olarak 
kullanmamız gerekiyordu. Ama 
bunu dışarıya anlatamadık. Şu anda 
da suçlanıyoruz.”

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy 
“Krizlerle uğraşa uğraşa kriz 
doktoru olduk. SGK, ÖTV, kruvaziyer 
limanlarında derdimiz var. Butik 
hizmet veren seyahat acentaları 
KOSGEB ile desteklenmesi 
gerekiyor. Turizm sektörü çok 
önemli. Turizm sektörü bütçe 
açığının yüzde 49’unu kapatıyor.  
Biz bir şey isterken kendimiz 
için istemiyoruz. Ülkemiz için 
istiyoruz. Biz beraberce moralimizi 
yerinde tutmalıyız. Kongrede, 
gastronomide, sağlık turizminde 
değerler yaratmalıyız. Bizim 
çeşitliliği arttırmamız lazım. Bu 
paket yetmiyorsa makul bir şekilde 
yine istemeliyiz. 

Uzakdoğu Hindistan ve Çin gibi yeni 
pazarlar aramak zorundayız. Yalnız 
Rusya’ya bağlanmak yanlış. Biz yeni 
pazarlar ortaya koymalıyız.”
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TÜROFED, 
Afyonkarahisar’da 

yapmaya hazır olduklarını söyledi. 
 
Yüksek katılım 
İkmal Thermal Otel’de 
gerçekleştirilen toplantıya Türkiye 
Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 
Başkanı Osman Ayık, TÜROFED 
Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, 
TÜROFED Genel Sekreteri Savaş

TÜROFED, Afyonkarahisar’da 
organize edilen toplantı ile turizmi 
masaya yatırdı. Afyonkarahisar’da 
düzenlenen Turizm Değerlendirme 
Toplantısı’nda konuşan 
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 
Afyonkarahisar’daki turizm 
faaliyetleri ve potansiyelini 
geliştirmek için ellerinden geleni

Çolakoğlu, TÜROFED Yönetim 
Kurulu Üyesi Haluk Beceren, 
Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf 
Güner, Afyonkarahisar Belediye 
Başkanı Burhanettin Çoban, İkbal 
Thermal Otel Genel Müdürü Ali 
Gümüşhan ve çok sayıda sektör 
temsilcisi katıldı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Afyonkarahisar’da 
düzenlenen toplantı ile Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner, 
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Afyonlu 
turizmcilerle buluştu. 
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“Afyonkarahisar’a değer 
veriyoruz” 
“Afyonkarahisar bölgesi 
bizim çok değer verdiğimiz 
ve termalin başkenti olarak 
değerlendirebileceğimiz bir yerdir” 
diye konuşan TÜROFED Başkanı 
Ayık; “Önümüzdeki süreçte de 
bu gelişmeler bu şekilde devam 
edecek. Var olan alt yapıyı nasıl 
daha ileriye götürebiliriz diye 
karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunmak amacıyla buradayız” 
dedi.  
 
“Safları sıkılaştırmalıyız” 
Osman Ayık, açıklamalarına 
şöyle devam etti: “Yapılanma ve 
derneklerimizle olan birlikteliğimizi 
nasıl geliştirebiliriz sorusuna 
cevap bulmak için buradayız. 
Sizlerden gelecek talep ve 
önerileri de dinlemek istiyoruz. 
Türkiye’nin turizm sektöründe 
yaşamış olduğu süreçle ilgili olarak 
karşılıklı işbirliği yapma güdümüzü 
yaşıyoruz. Bu süreçte safları biraz 
daha sıklaştırmamız gerekiyor. 
Kendi sektörümüzde olduğu gibi 
diğer sektörlerde de güçlendirmeye 
çalışıyoruz. Bizler Afyonkarahisar 
için elimizden geleni yapmaya 
hazırız.” 
 
Birlik ve beraberlik 
Toplantının kapanış konuşmasında 
değerlendirmelerde bulunan Vali 
Hakan Yusuf Güner, “Öncelikle 
ilimiz turizmi için önemli olan bu 
toplantıyı düzenleyen ve katılarak 
katkıda bulunan herkese teşekkür 
ediyorum. Afyonkarahisar’daki 
otelcilerin birlik ve beraberlik 
içerisinde bir birlik oluşturmalarını 
takdir ediyorum” dedi.  
 
“Eylem planları tıkır tıkır işliyor” 
“Afyonkarahisar’da bir mesafe kat 
etmemiz gerekiyor, onun

içinde bu birliktelik ortamımızı 
devam etmemiz gerekmektedir” 
diye konuşan Vali Güner, “Bizler 
Afyonkarahisar’da göreve 
başladığımız günden itibaren 
genel devlet ve hükümet işleriyle 
ilgilenmemizin yanı sıra adeta bir 
turizm temsilcisi gibi kültür ve 
turizm çalışmalarında çok ciddi 
mesai harcamaktayız. Burada 
gerçekleştirdiğimiz Kültür ve 
Turizm Çalıştayı’nda 58 tane eylem 
belirledik ve bu belirlediğimiz 
eylem planları da tıkır tıkır 
işlemekte” dedi. 
 
Afyonkarahisar Tanıtım Günleri 
Ekim ayında Afyonkarahisar 
Tanıtım günleri düzenleyeceklerini 
ifade eden Vali Güner, “İnşallah 
Afyonkarahisar’ı tanıtmaya 
yönelik ekim ayında İstanbul’da 
Afyonkarahisar’ın tanıtım günlerini 
yapacağız. 

Otelcilerimizin kendilerini 
tanıtacakları bir konsept oluşturur 
ve Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle 
paylaşırlarsa faydalı olacağını 
düşünüyorum” diye konuştu. 
 
Önerilerini açıkladılar 
Sunumların ardından toplantıya 
katılan tüm katılımcılar teker teker 
söz alarak; termal turizm, sağlık 
turizmi, spor turizmi, sektöre 
ve alanlara ait öneri, istek ve 
taleplerde bulundular.
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SunExpress’ten rekor gelir
SunExpress, 2015’te elde ettiği gelirle yeni bir rekora imza attı. 2015’te 
1 milyar 106 milyon Euro ile tarihinin en yüksek gelirini elde ederek 
kendi rekorunu kıran SunExpress’in. 2016 için hedefini yeni pazarlar 
olarak belirledi.

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın 
ortak kuruluşu SunExpress, 
2015’te 1 milyar 106 milyon Euro 
ile tarihinin en yüksek gelirini 
elde ederek kendi rekorunu kırdı. 
Opsiyonlu olan 10 adet 737 MAX’ı 
kesin siparişe çeviren SunExpress, 
buna ek olarak 10 adet yeni 737-800 
MAX için de opsiyonlu sipariş verdi. 

Satışları yüzde 9 arttı 
“Son dört yıldır başarılı ve sağlıklı 
bir şekilde yürütülen büyüme 
stratejimiz sayesinde, SunExpress 
tarihinin en yüksek gelirini elde 
ederek, 2015 hedeflerimizi geçtik” 
diyen SunExpress Genel Müdürü 
Jaan Albrecht 2015 sonuçları 
hakkında bilgi verdi: “2015’te rekor 
bir iş hacmine ulaştık: Satışlarımızı 
önceki yıla göre yüzde 9 arttırarak 
1 milyar 106 milyon Euro gelir elde 
ettik. Taşıdığımız yolcu sayısı ise, 
önceki yıla göre yüzde 19.2 artarak 
8.7 milyon oldu. Uçaklarımızdaki 
doluluk oranı ise yüzde 85 olarak 
gerçekleşti. Bu güçlü büyümenin 
arkasından yatan temel etken 
ise 25 ülkeden 3500 çalışanımız 
ve tabi ki ana ortaklarımız Türk 
Hava Yolları ve Lufthansa’nın 
SunExpress’e aktardığı bilgi ve 
birikimdir” dedi.  

Yeni pazar arayışları  
SunExpress’in, alt kuruluşu 

Frankfurt merkezli SunExpress 
Deutschland ile beraber, Türkiye 
ve Avrupa başta olmak üzere, Kızıl 
Deniz, Kanarya Adaları (İspanya), 
Yunanistan, Tunus, Bulgaristan, 
Umman’da 110 şehre uçtuğunu 
belirten Albrecht, yeni pazarlar 
aradıklarını belirtti: “Avrupa’dan 
Türkiye’ye olan rezervasyonlar 
geçen yılın gerisine düştü, ama 
biz turizmin yaz sezonunda 
toparlanacağı konusunda iyimseriz. 
Ancak, bu tabi ki bizi yeni pazar 
arayışlarından alıkoymuyor. Şu 
anda İran ve Kuveyt gibi doğu 
ülkelerindeki gelişen pazarlarda 
görüşmeler halindeyiz.

Geçtiğimiz haftalarda İran uçuşları 
için anlaşmalarımızı yaptık. Bu yaz, 
Nevruz ile beraber, Tahran’dan 
İzmir’e, Antalya’ya ve İstanbul’a 
turist taşımaya başlayacağız. 
Başlangıçta bu uçuşlarımız full 
charter olacak, ama bu uçuşların 
başarısına bağlı olarak tarifeli 
uçuşlara da başlayacağız.”
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Yusuf Hacısüleyman:  
“Turizm koruma altına alınmalı”

Toplantıda konuşan AKTOB Başkanı 
Hacısüleyman, 24 Kasım’dan 
sonra bir oldu bittiyle karşı karşıya 
kaldıklarını hatırlatarak, işin siyasi 
veya dış boyutunu irdelemeden 
turizm açısından konuya bakmaları 
gerektiğini söyledi. 
 
“Sorunumuzun büyüklüğü 
tescillendi” 
Küresel dünyada yaşananları 
değerlendirmeleri gerektiğini 
kaydeden Hacısüleyman, “En büyük 
buluşmalarımızdan biri olan ITB 
Berlin Turizm Fuarı’nda gördük ki, 
durum herhangi küçük hesaplarla 
yönetilen veya yönetilmeye çalışılan 
durumlardan çok farklı. Çok 
büyük bir sorunla karşı karşıya 
kaldığımızın tekrar tescili oldu” 
dedi. 
 
“Kriz Antalya’yı etkilemeye devam 
edecek” 
Türkiye ve Antalya gibi kıyı 
destinasyonlarında İngilizce deniz, 
güneş, kum, sürdürülebilirlik, 
güvenlik ve 5 S’nin oluştuğunu 
aktaran Hacısüleyman, “Bu 5 S ile 
sadece biz mücadele etmiyoruz, 

dünyanın turizm destinasyonları 
mücadele etmeye çalışıyor. 
Uluslararası bir durumla karşı 
karşıyayız. Antalya’yı etkileyecek 
bir durum. İki ana pazarımız var. 
Almanya ve Rusya toplam gelirin 
yüzde 55’ini gösteriyordu. Bunun 
tehlikeli olduğunu biliyorduk. 
Rehavete de kapılmadık değiliz. 
2015 rakamlarına baktığımızda 
11 milyon 300 misafirden, bunun 
2 milyon 700 Rusya Federasyonu 
misafirleriydi. Oradan konulan 
ambargo neticesinde bu sayının 
çok çok düşük, ancak ailevi neden 
eş dost gibi veya konutu olanların 
geleceğini düşünüyoruz” diye 
konuştu. 
 
“Gelişmeler olumlu değil”  
Bugün için Rusya Federasyonu’ndan 
gelecek misafir hesaplaması içinde 
olunmaması gerektiğini vurgulayan 
Hacısüleyman, “Batı Avrupa pazarı 
terör algısı, siyasi imaj, mülteci 
sorunu ve dünya gündemi içinde 
Türkiye’nin yer alması ile ilgili bir 
gelişme içinde olduğunu görüyoruz. 
Bu gelişme olumlu yönde değil” 
dedi. 

“Sezon açıldı, personelimizi 
çağıramadık” 
Rusya krizinin istihdama yönelik 
etkisine de değinen Hacısüleyman, 
“Almamız gereken, işe davet 
etmemiz gereken arkadaşlarımızı işe 
davet edemiyoruz. Onlara gelecek 
güveni veremiyoruz. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı 
ve diğer bakanlıklara muhakkak 
istihdama yönelik paketin çıkmasını 
vurguladık. Kendi yatırımlarımız 
için talepte bulunmadık. Çünkü 
bizimle kader birliği yapan sektör 
arkadaşlarımızı korumak bizim 
önceliğimizi olmalıdır. Bu kriz 
ortamında bile onların yaşamını 
devam ettirmelerini sağlayacak 
önlemler almalıyız. Bu konuda 
henüz adım atılmadı ve üzgünüz. 
Sezon açılamasına rağmen bekleyen 
arkadaşlarımızı işe çağıramadık. 
Sezon başlamış bulunuyor askı tabir 
edilen personeli çağırma fırsatımız 
olmadı. Sosyal barış herkesin mutlu 
olması ile sağlanır” ifadelerine yer 
verdi. 
 
“Hizmet, fiyat, kalite dengesi 
gözetilmeli” 
Krizin ekonomik etkilerini sadece 
gelmeyen turistle

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) geleneksel 
yemeği The Marmara Otel’de çok sayıda turizmcinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan AKTOB Başkanı 
Yusuf Hacısüleyman: “Turizm sektörünün muhakkak koruma kanunu 
altında koruma altına alınması gerekiyor” dedi. 
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hesaplanamayacağının altını 
çizen Hacısüleyman, “Gelenlerin 
hangi şartlar adlında geldiklerine 
bakmak gerekir. Burada 
tüm işletmelerimizin hizmet 
fiyat ilişkisini gözetemeyecek 
kadar bir cazibe oluşturmaya 
başladığını görüyoruz. On yıllardır 
oluşturduğumuzu hizmet fiyat 
kalite dengesini bozmadan, bu 
cazibeyi oluşturmak olmalıdır. 
Aksi takdirde birkaç yıl içinde 
tekrar düzeltemeyeceğimiz bir 
kalite erozyonu ile karşı karşıya 
kalabiliriz. Cazibeyi oluştururken, 
işletmelerin hizmet fiyat kalite 
dengesini dokunmamalarını 
istiyoruz” dedi. 
 
“Paketin kapsamı genişletilmeli” 
24 Kasım’dan sonra çok hızlı 
hareket edildiğini dile getiren 
Hacısüleyman, “Hemen bir paket 
hazırlandı. Uçak desteği, nisan ve 
mayıs ayları için yapıldı. Talebimiz 
bu yıl özel bir yıl, iki aylık değil 
bütün bir yılla ilgili sorumuz var. 
Bütün yıla yayılmasını istedik 
paket iki ayı kapladı. Kredi garanti 
fonundan tur operatörlerimize 
şirket başına 100 milyon destek 
geldi. Bu miktar 150 milyona 
çıkarılmalıdır. Kredi alabilmek 
için 400 bin turist şartı var. ‘Birkaç 
operatör yararlanabilir’ dedik 
uygun bir sayı oluşturulmalıdır. 
Bu firmaların ayakta kalmalarını 
sağlamalıyız. Bu iki uygulama 
geçen yıl yapıldı. Geçen yılki sorun 
Rusya pazarıydı. Şuanda bütün 
kaynak destinasyonlarımızla ilgili 
sorun yaşıyoruz. ‘Bugün ne yaptık?’ 
diye soruyoruz. Geçen yıl sadece 
700 bin kişilik eksiye karşı aldığımız 
önlemlerle, 4- 4.5 milyonluk kayba 
uğrayabileceğimizi yıla girerken, 
aynı önlemin yeterli olacağını 
düşünebilir miyiz? Bu yılın özel bir 
durum olduğunu kavramış

değil miyiz diye soruyoruz” 
açıklamasında bulundu. 
 
“Turizm koruma altına alınmalı”  
Ek paketin çok hızlı şekilde çıkması 
gerektiğini vurgulayan Hacısüleyan, 
“Bu paketin içinde, uçak desteğinin 
uzatılması, kredi fonundan yardımın 
arttırılması, her şey dahilden dolayı 
artan giderlerden özel tüketim 
vergisinin iadesi, emlak vergisin 
bu yıl için alınmaması, turizm 
sektörüne devlet yapılarında özel 
bir statü getirilerek turizm sektörü 
koruma altına alınmalıdır. Turizm 
sektörü 60’a yakın sektörle kaynak 
sağlıyor. Üretim sektörünün 
lokomotifi durumunda, çünkü biz 
yerli tüketiyoruz. Yüzde 94’ü yerli 
malı. Turizm sektörünün muhakkak 
koruma kanunu altında koruma 
altına alınması gerekiyor. 28 
milyarlık turizm gelirini mümkün 
olduğu kadar az kayıpla kapatılması 
gerekiyor” dedi.

1.5 milyar insan 
Her zaman yeni pazar sorularıyla 
karşı karşıya kaldıklarını aktaran 
Hacısüleymanoğlu, “’Yeni pazar’ 
diyoruz. Yeni pazar var ama buraya 
açılabilmesi için başka şeylere 
ihtiyaç var. Antalya’ya 4 saatlik 
uçuş mesafesinde 1.6 milyar 
insan yaşıyor. Bu sene biz 11 
milyon 300 bini almışız. Bu yıl 7 
milyon turisti bulursak memnun 
olacağız. Bizim aslında hedefimiz 
bu ülkelerde yaşayan insanların 
Antalya’ya gelebilme imkanını 
sağlamaktır. 1.6 milyar insan 
bizim kitlemiz olmalıdır. Rus ve 
Ukrayna, Kazakistan pazarını nasıl 
keşfettiysek. Çantalarımızı alıp o 
ülkelerde ürünümüzü tanıtmamız 
gerekiyor” değerlendirmesini yaptı. 
Hacısüleyman, 12 ay açık kalacak 
olan EXPO 2016 Antalya Botanik 
Sergisi’nde pazarla eksikliği 
olduğunu savunarak, etkinlik 
programlarının acil olarak 
turizmcilere bildirilmesini istedi.
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KAPTİD’ten Gazi ve Şehit 
polis ailelerine destek

Kapadokyalı turizmciler, Türk Polis Teşkilatı’na destek olmak amacıyla, 
Polis ve Polis Aileleri tarafından kullanılması amacıyla bir destek 
kampanyası düzenledi. Kampanyaya destek veren işletmeler ve destek 
miktarları KAPTİD’in internet sitesinden duyuruldu. 

Kapadokya Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Derneği (KAPTİD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Yakup 
Dinler, Genel Sekreter Canan Kutlu, 
Başkan Yardımcısı Ragıp Özaltın 
ve Muhasip Üye Cengiz Uzgören; 
Nevşehir Emniyet Müdürü Metin 
Kalayoğlu’na Polis Teşkilatı’nın 
171. Kuruluş yıldönümünü ve 
Polis Haftası sebebiyle bir nezaket 
ziyareti gerçekleştirdi. 
 
Destek kampanyası 
Ziyaret esnasında KAPTİD Başkanı 
Yakup Dinler milletin bölünmez 
bütünlüğünü, canıyla ve kanıyla 
savunan Türk Polis Teşkilatı’na 
Kapadokya turizmcileri olarak bir 
nebze destek olmak amacıyla, 
bu uğurda Şehit ve Gazi olmuş 
Polis ve Polis Aileleri tarafından 
kullanılması amacıyla, KAPTİD 
olarak bir destek kampanyası 
düzenlediklerini söyledi. 
 
Hiç düşünmediler 
Kampanya’ya koşulsuz destek 
veren tüm işletmelere teşekkür 
eden Dinler: “KAPTİD Yönetim

Kurulu olarak böyle bir fikir 
geliştirdik ve hemen uygulamaya 
geçtik. Tüm üyelerimize e-posta 
ve telefon ile ulaşarak destek 
istedik. Sağolsunlar birçoğu 
saniye bile düşünmeden destek 
verdi, hatta KAPTİD üyesi 
olmayıp kampanyamızdan 
haberdar olan işletmelerden bile 
destek aldık. Hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Umarız ki bu 
Ailelerimizin acılarını az da olsa 
hafifletebilme şansına sahip

olabiliriz” şeklinde konuştu. 

KAPTİD’e teşekkür etti 
Nevşehir Emniyet Müdürü 
Metin Kalayoğlu ise: KAPTİD 
Yönetim Kurulu’nun yapmış 
olduğu ziyaretten ve düzenlemiş 
oldukları kampanyadan ötürü 
çok memnun olduklarını, bu 
tür organizasyonların moral ve 
motivasyon arttırıcı faaliyetler 
olduklarını belirterek KAPTİD’e 
teşekkür etti.
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Hakan Ateş: “Turizm sektörüne 
destek olmak milli bir görevdir”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Almanya’nın Berlin kentinde 
gerçekleştirilen dünyanın en önemli turizm fuarı ITB Berlin’de 
turizmcilerle bir araya geldi. Turizmcilerle toplantıda bir araya gelen 
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Turizm sektörüne destek 
vermememiz düşünülemez. Turizm sektörüne destek olmak milli bir 
görevdir” dedi.  
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DenizBank Genel Müdürü Hakan 
Ateş, Almanya’nın Berlin kentinde 
gerçekleştirilen dünyanın en 
önemli turizm fuarı ITB Berlin’de 
turizmcileri yalnız bırakmadı. 
Hakan Ateş, ITB’de TÜROFED 
Başkanı Osman Ayık ile bir araya 
gelerek durum değerlendirmesi 
yaptı.  
 
“Gerekeni yapacağız” 
Yaşanan gelişmeleri ve bankaların 
turizmcilere bakışını değerlendiren 
DenizBank Genel Müdürü Ateş, 
“Turizm sektörüne destek 
vermememiz düşünülemez. Bu bir 
milli görevdir, vazifedir. 2016 yılında 
turizmcilerimizin aldığı kredilerin 
ödenmesi gereken ana para oranı 
2.5 milyar ABD Dolarının üzerinde. 
800 milyon dolar da faiz ödemesi 
yapacaklar. Turizmcilerimiz ayrıca 
800 milyon ABD Doları’ da işletme 
sermayesine ihtiyacı vardır. Yani 
turizmcilerin her sene 4 milyar ABD 
Doları mertebesinde bir paraya 
ihtiyacı var demektir. Biz bankalar 
olarak ötelemese ise öteleme 
yapılandırma ise yapılandırma 
gerekeni yapacağız. İhtiyacı olanlar 
bankası ile bu tür görüşmeleri 
yapıyor” dedi.

Tur operatörleri ile ilişkiler 
2016 yılını değerlendiren Ateş, 
“Bu yıl duruma bakarsak belli bir 
gerileme olacağını görüyoruz ama 
çok da vahim bir durum olmadığını 
düşünüyoruz. Gelir ve turist sayısı 
açısından yüzde 10-15 civarında 
düşüşler olacaktır. Özellikle nisan, 
mayısta çocuksuz tatil yapan 
turistlerde çok ciddi bir sıkıntı göze 
çarpmadı. Belli daralmalar var 
ama çok da vahim değil. Özellikle 
haziran, temmuz, ağustos aylarında 
çocukları ile tatile çıkacak ailelerin 
planlarını ötelediğini görüyoruz. 
Sonrasındaki eylül, ekim ayları 
tekrar bir olumluya gidiş var. 
Dolayısı ile aileler emniyet ve 
güvenlik açısından kendilerini 
iyi hissetmek istiyorlar. Şu anda 
ülkemizde sükunet ve istikrarın 
hakim olacağı bir dönem sektörün 
çok ihtiyacı olan bir dönemdir.  
Özellikle Türkiye’ye turist gönderen 
tur operatörleri ile ilişkilerin gayet 
sıkı ilerlemesinde fayda görüyoruz” 
şeklinde konuştu.  
 
“Türkiye’nin rakibi yok” 
Hakan Ateş, sektöre sahip 
çıkılması gerektiğini söyledi. 80 
milyar ABD Dolarlık bir sektörden 
bahsettiklerini söyleyen Ateş, 

“Jeopolitik sıkıntıları bir kenara 
koyun Türkiye’nin rakibi yok. 
Türkiye’deki bu sektör ülkemize 
kazandırmaya devam edecek. 
Bazen ritmin düştüğü yıllar 
olacaktır. 2016’nın zor bir yıl 
olacağı ortada. Ama burada el 
ele, omuz omuza sektörümüzü 
en iyi şekilde tutarak yatırımcıları 
ve işletmecileri koruyarak tur 
operatörlerine destek vererek 
turizm ailesine gerekli desteği 
ve ilgiyi göstermemiz lazım” diye 
konuştu. 
 
“Zorlu bir süreç bizi bekliyor” 
TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Ayık ise DenizBank Genel 
Müdürü Hakan Ateş’in ITB’ye 
gelerek turizmcilerle bir araya 
gelmesinin çok önemli olduğunu 
söyledi.  
Ayık: “Finans sektörü ile bir 
bütünün parçaları gibi hareket 
ediyoruz. Hakan Bey’in ITB’de 
turizmcileri yalnız bırakmaması da 
ayrı bir öneme sahiptir. Sektörün 
bütünü açısından bakarsak sıkıntılı 
ve zorlu bir süreç bizi bekliyor. 
Birlikte hareket etme arzusu ve 
isteği devam ettikçe bu sürecin 
daha kısa sürede atlatılacağını 
düşünüyoruz” diye konuştu. 
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Halil Özyurt: “Bodrum  
iç pazarda avantajlı”

Turizmciler bu sene iç pazardan büyük bir beklenti içinde. Turizmciler 
iç pazardaki paylarını arttırmak için çalışmalar yaparken Bodrum, bu 
pazardaki en avantajlı oyuncular arasında yer alıyor. 

Bodrum Otelciler Derneği 
(BODER) Başkanı Halil Özyurt, 
Türkiye ve Bodrum için 2016 yılını 
değerlendirdi. İç pazarın önemine 
değinen Özyurt, Bodrum’un iç 
pazarda avantajlı olduğunu dile 
getirdi.  
 
“Kendimizi iyi anlatmalıyız” 
BODER Başkanı Halil Özyurt 
sözlerine “Turizm, huzur ve güven 
demektir” diyerek başladı. Özyurt, 
“Bu nedenle huzur ve güven 
ortamını başta kendi toplumumuz 
için kazanmamız gerekiyor. 
İmajın düzeltilmesi gerekiyor. 
Komşularımızın da tamamına yakını 
problemli. Bu sene biliyorsunuz 
Rusya ile ilgili bir sorun çıktı. Bu 
nedenle Avrupa ülkeleri, Türki 
Cumhuriyetleri, Çin, Arabistan, 
İran gibi ülkelere kendimizi çok iyi 
anlatmalıyız. Tanıtım faaliyetlerinin 
çok acil olarak yapılması gerektiğini 
söylüyorum” dedi.  
 
İç pazar avantaj 
İç pazarı da değerlendiren Halil 
Özyurt, Bodrum’un iç pazarda 
avantajlı olduğunu söyledi. Özyurt, 
“Bodrum için iç pazarda yaptığımız 
görüşmelerde eksilme yok. 

Bodrum olarak iç pazar konusunda 
avantajlıyız. İç pazarda genel olarak 
yüzde 10-15 artış öngörülüyor. 
Bu durum olumlu ancak iç pazar 
15 haziran ile 15 eylül arasında 
sıkışıyor. Diğer ayları nasıl 
kurtaracağız? Yüksek sezonda 
bizim sorumuz yok. Bunu bu sene 
bir şekilde atlatırız” diye konuştu.   
 
Pazar arayışı 
Özyurt, Bodrum olarak alternatif 
pazar arayışında olduklarını 
söyledi. Özyurt açıklamalarına 
şöyle devam etti: “Sevindirici haber 
İsrail ile inşallah yüzde 99 başlama 
ihtimali var. Dubai var. Tanıtım 
faaliyetlerimizin alanını genişlettik. 
Bunlarla ilgili çalışmalarımız 
sürüyor. Hint ve Çin pazarları 
üzerinde de duracağız. Geçen sene 
Rusya’da ofis açmıştık. Ama Rusya 
uçak krizi ile bu beklentimiz sona 
erdi. 

 Ancak ofisimiz kapatılmadı. 
Orada Bodrum ile ilgili küçük 
tanıtımlar yapıyoruz. Eğer kriz 
olmasa Rusya’dan çok büyük 
bir artış bekliyorduk. Hatta 
bunun meyvelerini de toplamaya 
başlamıştık. Rus zenginleri 
ağırlayacaktık. İnşallah bu 
pazardaki sıkıntılar bir an 
önce düzelir. Bizim oradaki 
çalışmalarımız ne olursa olsun 
devam edecek. Bodrum Tanıtma 
Vakfı olarak farklı ülkelerde de 
ofis açmak istiyoruz. Bu konuda 
çalışmalar sürüyor.”
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Coral Travel
en iyileri açıkladı

Ukrayna Uluslararası Seyahat 
ve Turizm Fuarı (UITT)’in ilk 
günü, Kiev, Hrushevskoho’daki 
D’Lux Entertainment Complex’de 
gerçekleşen ödül töreni ve 
kutlamaya, otel yöneticileri ve 
temsilcileri, büyükelçilikler, 
ulusal turizm ofisleri, hava yolları 
şirketleri, Coral Travel’ın en iyi 
acenteleri, gazeteciler ve OTI 
Holding’in farklı ülkelerdeki 
şirketlerinden gelen yöneticilerini 

kapsayan bin üç yüzün üzerinde 
misafir katıldı. Ödüller sahiplerine 
OTI Holding Yönetim Kurulu üyesi 
Ahmet Bektaş tarafından takdim 
edildi. 
  
Binlerce anket yapıldı 
Starway World Best Hotels 2016 
ödüllerinin hak edenleri, Coral 
Travel›ın geçtiğimiz yıl hizmet 
verdiği turistlerin otelleri anket 
yöntemi ile değerlendirmesi 

ile belirlendi. Yapılan kapsamlı 
anketlerde, otellerin hizmet 
performansları, çalışanları, yiyecek 
ve içecekleri, genel alanlar, 
odalar ve restoranların temizliği, 
çocuklar için sunulan hizmetleri, 
bahçe ve havuzlar ile animasyon 
ve spor imkanları puan verilerek 
değerlendirildi. Ukrayna, BDT 
ülkeleri, Gürcistan, Polonya, 
Türkiye ve Balkan ülkelerinden 
misafirlerin doldurduğu 195.234 

OTI Holding bünyesindeki yer alan global tur operatörü Coral Travel 
tarafından düzenlenen Starway World Best Hotels ödül töreni, Kiev’de 
gerçekleşti. Turizm sektörünün prestijli ödülleri, 2015 yılında 28 
ülkedeki 5210 otelde yapılan misafir anketleri neticesinde dereceye 
giren en iyi 100 otele verildi.
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anket sonucunda, en yüksek 
puanları alan oteller belirlendi.  
 
58’i Türkiye’den 
Değerlendirmeye alınan 2015 
anketleri sonucunda, Coral Travel’ın 
çalıştığı 5210 otelden büyük ödüle 
Türkiye’den Regnum Carya Golf & 
Spa Resort hak kazandı. İkincilik ve 
üçüncülük ödülleri de Türkiye’den 
sahiplerini buldu; ikincilik ödülünü 
Turquoise Resort Hotel & Spa 
alırken, üçüncülük ödülünü Kefaluka 
Resort Bodrum aldı. Listeye giren 
ilk 10 otelin 7 tanesinin Türkiye’den 
olması dikkat çekerken, ilk 100’de  
58’i Türkiye’den, 8’i Mısır’dan, 18’i 
Tayland’dan, Yunanistan, Dominik 
ve BAE’den 3’er, İspanya’dan 2,  
Bulgaristan, Tunus, Endonezya, 
Vietnam ve Sri Lanka’dan  1’er otel 
yer alıyor.  
 
14 yıldır yapılıyor 
Starway ödüllendirmesi, Coral 
Travel tarafından 14 yıldır 
gerçekleştirilmekte. 2012 yılından 
itibaren ise turizm acenteleri ve 
havayollarının yanı sıra, grubun 
60 destinasyonda çalıştığı oteller 
kapsam dahiline alındı.  Otelin 
yıldız kategorisinden veya ağırladığı 
misafir sayısından bağımsız olarak, 
sadece özel olarak yaptığı misafir 
değerlendirmeleri ile belirlenen 
ödüllendirmelerden oluşan Starway 
World Best Hotels, OTI Holding’in 
faaliyette olduğu ülkelerde turizm 
sektörünün en değerli ve prestijli 
ödülü olarak değerlendiriliyor. 
 
Lazer ve ünlü şov 
Bu sene ilk defa Ukrayna’da 
yapılan Starway World Best Hotels 
organizasyonunu, ülkenin sevilen 
yorumcusu Pershyi Natsonalnyi 
ve 112 Ukraine TV kanalından 
Tymur Miroshnychenko sundu. 
Organizasyon, ilk 100’e verilen 
ödüllerin seremonisi ardından, lazer 
şovlar ve ünlü şarkıcılarla renklendi.

Dünyanın en iyi 100 oteli içine 
Türkiye’den giren oteller ve 
sıralamadaki yeri şöyle:
1- Regnum Carya Golf & Spa Resort 
2- Turquoise Resort Hotel & Spa  
3- Kefaluka Resort  
4- Güral Premier Tekirova 
6- Sentido Lykia Resort & Spa  
9- Delphin Palace Hotel  
10- Aska Lara Resort & Spa  
11- Blue Sarıgerme Park  
12- Maxx Royal Belek Golf Resort  
15- Botanik Hotel & Resort  
16- Güral Premier Belek  
17- Simena Sun Club  
18- Gloria Golf Resort  
19- Garden Of Sun Hotel  
21- Maxx Royal Kemer Resort  
23- Delphin Deluxe Resort  
24- Baia Lara Hotel  
25- The Sense Deluxe  
27- Azura Deluxe Resort & Spa  
30- IC Hotels Green Palace  
31- Royal Garden Suite  
33- Aurum Spa & Beach Resort  
34- Gloria Verde Resort  
37- Cornelia Diamond Golf Resort & 
Spa  
39- Didim Beach Resort Aqua & 
Elegance Thalasso  
40- Adam & Eve Hotels  
42- Blue Waters Club 
43- Delphin Imperial Lara 

46- Meryan Hotel  
48- Voyage Belek Golf & Spa  
49- Susesi Luxury Resort Hotel  
52- Club & Hotel Letoonia  
54- Limak Lara De Luxe Hotel & 
Resort  
56- Papillon Ayscha Hotel  
58- Xanadu Island Hotel  
60- Delphin Dıva Premiere  
61- Calista Luxury Resort  
63- Club Boran Mare Beach  
68- Papillon Belvil Hotel  
72- Otium Eco Club Sıde  
74- Mirada Del Mar  
75- Utopia World De Luxe Hotel  
77- Alva Donna World Palace  
78- Titanic Beach Lara Hotel  
80- Gloria Serenıty Resort  
81- Kempinski Hotel The Dome  
83- Granada Luxury Resort & Spa  
84- Cornelia De Luxe Resort 
85- Saphir Hotel  
86- Concorde De Luxe Resort  
89- Ela Quality Resort Belek  
90- Otium Hotel Seven Seas  
92- Otium Hotel Life  
94- Xanadu Resort Hotel  
96- Rixos Beldibi 
97- Rixos Premium Göcek Suıtes & 
Villas  
98- Titanic Deluxe Belek Hotel  
99- Liberty Hotels Lykia 
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Türk otellerinden  
Almanya çıkarması 

Bağımsız Seyahat Acentaları Örgütü’nün (TSS Group) Almanya’nın 
Hamburg kentinde gerçekleştirdiği yıldönümü ve kongresi Türk 
otellerinin yoğun katılımına sahne oldu. Turizmcilerimiz, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği 2 gün süren organizasyonun ilk 
gününde 400 ikinci gününde ise 750 seyahat acentası ile bir araya geldi. 
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Almanya’da 2 bin 214 seyahat 
acentasını çatısı altında toplayan 
Bağımsız Seyahat Acentaları 
Örgütü’nün (TSS Group) 
Almanya’nın Hamburg kentinde 
gerçekleştirdiği yıldönümü 
etkinliği ve kongresi Türk otelleri 
damga vurdu. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın da desteklediği 
ve 2 gün süren organizasyonda 
Türkiye’den gelen 18 otel ve otel 
grubu ve bir havayolu şirketi 
seyahat acentaları ile bir araya 
geldi.  
 
TÜROFED yönetimi de Almanya’da 
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 
TÜROFED Başkan Yardımcıları 
Sururi Çorabatır ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Bülent Bülbüloğlu, 
Yönetim Kurulu Üyesi Burhan 
Sili, Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkan Danışmanı İbrahim 
Evrim, AKTOB Başkanı Yusuf 
Hacısüleyman,  KETAV Başkanı 
Volkan Yorulmaz’ın da katılım 
gösterdiği organizasyonun ilk günü 
TSS Group’un yeni projesi olan 
Hotel Plus seminer ve workshop’u 
gerçekleştirildi. Alman acentacılar, 
seminerde Türkiye satışlarını 
teşvik etmeyi amaçlayan Hotel 
Plus projesi hakkında ayrıntılı 
şekilde bilgilendirildi. Workshop 
sonrasında otelciler Alman seyahat 
acentaları ile bir araya geldi. Alman 
acentaları Türk otellerinin kurduğu 
standları gezerek otellerle olan 
ilişkilerini geliştirdiler.  
 
Molina: “Türkiyesiz turizm olmaz” 
TSS Group yıldönümü ve 
kongresinin ikinci günü Hamburg 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
kongre ile başladı. Kongrenin açılış 
konuşmasını yapan TSS Group 
Başkanı Manuel Molina, Türkiye’nin 
turizm sektöründeki önemine 
dikkat çekerek, Türkçe olarak 
“Türkiyesiz turizm olmaz” dedi. 
Kongrede Alman seyahat

acentalarına seslenen Osman Ayık 
da Almanya ve Alman seyahat 
acentalarının önemine vurgu yaparak 
Türk otelleri olarak TSS Group ve 
seyahat acentaları ile her türlü 
işbirliğine hazır olduklarını söyledi. 

Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkan Danışmanı İbrahim 
Evrim ise yaptığı konuşmasında 
Türkiye’ye ve turizme destek veren 
TSS Group’un 23. yılını kutladı. TSS 
Group Başkanı Molina
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konuşmaların sonunda Kardeş Okul 
Projesi çerçevesinde Antalya’da bir 
okula hediye edeceği multimedya 
kütüphanesi ile ilgili olarak 
hazırlanan sertifikayı Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Danışmanı İbrahim Evrim’e sundu.  
 
Büyük buluşma 
Kongrenin ardından Türkiye’den 
gelen 18 otel ve otel grubu ile bir 
havayolu şirketi gerçekleştirilen 
workshop ile 750 seyahat acentası, 
tur operatörü, havayolu şirketleri, 
devlet temsilcileri ve STK’lar ile 
bir araya geldi. Türk otel yetkilileri, 
Alman seyahat acentaları ile 
birebir görüşme imkanı bulduğu 
organizasyonda misafirlerine Türk 
yemekleri ikram etti.  
 
Turizmciler memnun 
TSS Group’un etkinliğine 
katılan turizmcilerimiz yapılan 
workshopların önemine vurgu yaptı. 
Almanya’da tatil satan seyahat 
acentaları ile otellerin birebir 
iletişim kurabildiğini söyleyen 
turizmcilerimiz, bu tür etkinliklerin 
daha fazla yapılması gerektiğini de 
dile getirdi.  
 
Ayık: “Moral oldu” 
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TSS 
Group’un Hamburg’taki 2 günlük 
organizasyonu ile yaklaşık 750 
Alman seyahat acentasıyla bir araya 
geldiklerini söyledi. Türkiye’den 
gelen otelciler ile birlikte yoğun ve 
etkili görüşmelerde bulunduklarını 
belirten Ayık, “Türk turizminin zorlu 
bir süreçten geçtiği şu günlerde 
böyle bir organizasyonda bulunmak 
bizleri mutlu etti. Düzenlenen 
workshoplarda Alman seyahat 
acentalarının yetkilileri ile birebir 
görüşmeler yaparak kendimizi 
ifade ettik. Alman turizmcilerden 
gördüğümüz ilgi Almanya pazarı 
için bize moral verdi. Bu tür 
workshopların Türkiye turizmi için

daha etkili olduğunu düşünüyorum. 
Hepimizin bildiği gibi TSS Group ve 
bu grup çatısı altında toplanan reise 
bürolar, Türkiye ve Türk turizmi için 
büyük bir öneme sahiptir. Birlikte 
yapacağımız çalışmalar böylelikle 
turizme de ivme kazandıracaktır” 
dedi.   
 
Hacısüleyman: “Daha etkili” 
Akdeniz Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği (AKTOB) 
Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 
“Organizasyonun özellikle şu 
dönemde Türkiye turizmine çok 
önemli bir imaj katkısı olduğunu 
düşünüyorum” dedi. Organizasyon 
boyunca özellikle seyahat 
acentalarının Türkiye’yi destekleyici 
tavırlarını ve yalnız bırakmamak

üzerine bir duygu içinde olduğunu 
gördüklerini belirten Hacısüleyman, 
“Ayrıca kongrede Alman Seyahat 
Acentaları Birliği başkanının yaptığı 
konuşmada; şu dönemde Türkiye’yi 
yalnız bırakmamanın bir görev 
değil sorumluluk olduğunu dile 
getirmesi bence en önemli mesajdı. 
Bundan dolayı TSS Group’un 
yaptığı organizasyonu Antalyalı 
otelciler olarak kutluyoruz. Bu tip 
organizasyonlar, profesyonellerle 
birebir görüşme imkanı sağladığı 
için bildiğimiz fuarlardan daha etkili 
oluyor. Diğer fuarlarda tüketiciler 
de olduğu için farklı iki mecra 
karışıyor. Bu tip workshopların 
daha verimli olduğunu 
düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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Çorabatır: “Desteklememiz lazım” 
TÜROFED Başkan Yardımcısı 
Sururi Çorabatır da bu tür 
workshopların artması gerektiğini 
söyledi. Çorabatır şöyle konuştu: 
“TSS’nin yaptığı bu organizasyonun 
ikincisine katıldım. Biz yıllardan 
beri fuarlara gidiyoruz. Aslında 
artık yeni gelişen trendde ekmek 
aslanın ağzında. Artık müşterilerin 
ayağına gitmemiz gerekiyor. Bu 
tür etkinlikler ve workshoplar 
aslında hem artmalı hem biz 
turizmciler hem STK’lar hem de 
Kültür ve Turizm Bakanlığımız 
bundan en iyi şekilde yararlanmalı. 
Dünyanın gelişmeler ışığında 
satış ve pazarlama şeklini de 
sadece biz turizmciler değil resmi 
kurumlar da değiştirmeli. TSS 
gibi farklı büyük acenta grupları 
var onlarla da bir arada olup 
onları desteklememiz lazım. Bu 
acentaları bizim satış ve resepsiyon 
görevlimiz gibi görmeliyiz ve 
onları devamlı desteklemeliyiz. 
Türkiye’nin bilindiği gibi belli bir 
imaj kaybı var. TSS kongresinde 
yapılan konuşmaları dinledim TSS 
Başkanı Molina: ‘Türkiyesiz turizm 
olmaz’ diyerek önemli bir mesaj 
verdi. Bu beni çok sevindirdi. Bu 
organizasyon için TSS group’a 
ve TSS Türkiye’ye çok teşekkür 
ediyoruz. Bu tür çalışmaların 
daha da arttırılması gerekiyor. 
Bakanlık da bu organizasyona 
katkıda bulundu onlara da teşekkür 
ediyoruz.”  
 
Bülbüloğlu, “Turizmi 
önemsemeliyiz” 
TÜROFED Başkan Yardımcısı 
ve Güney Ege Turistik Otelciler 
ve İşletmeciler Birliği (GETOB) 
Başkanı ve TÜROFED Yönetim 
Kurulu Üyesi Bülent Bülbüloğlu 
ise TSS Group’un organizasyonuna 
geçen sene katıldıklarını 
hatırlatarak, “İkincisine katıldığımız 
bu workshop çok verimli geçti. Hem 
Türkiye hem de Güney Ege adına

verimli geçti. İçinde bulunduğumuz 
sıkıntı workshopta da konuşuldu. 
Oradan şu sonucu çıkarabiliyoruz: 
TSS Group’un Başkanı Molina’nın 
da dediği gibi ‘sisli havada trafiğe 
çıkıyoruz.’ Önemli bir mesajdı bu. 
Bunu Türkiye’deki camiamız da 
idrak etmeli. Hava sisli olduğu 
zaman evimizde oturmuyoruz ve 
trafiğe çıkıyoruz. Şu an Türkiye’nin 
üzerinde bir sis bulutu var. Biz 
turizmi önemsemeliyiz ve bu tür 
etkinliklere katılmalıyız. TSS’nin 
organizasyonu bence fuarlardan 
daha önemli. Keşke Almanya’nın 
her şehrinde böyle organizasyonlar 
olsa konaklama sektörünü 
ayaklandırıp buralara gelebiliriz. 
TSS Türkiye de bizim önümüzü açtı. 
Bu tür organizasyonlar artmalı. 
Bu tür workshoplarda fuardan 
daha verimli çalışabiliyoruz. 
Bu organizasyonu 2017 adına 
değerlendirmek lazım. Çünkü 
2016’da sis bulutunu dağıtmak 
zor olacak. 2017 için bugünden 
çalışmaya başlamamız lazım. Bu 
konuda Bakanlığın da fuardan çok 
workshopların etkili olduğunu 
anlamalı” dedi. 
 
Sili: “Son derece efektif” 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Alanya Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği (ALTİD) Başkanı 
Burhan Sili, “Bu tür workshoplar 
direkt etki eden çalışmalardır” dedi. 
“Bu işi satacak olan ile ürünün bir 
araya gelmesi olumlu sonuçlar 
ortaya doğurur” diye konuşan 
Sili, “Bu anlamda yapılan diğer 
çalışmalar, tüketici fuarları gibi 
onlar da özellikle reise bürolarla 
yani satış yapacak birimlerle 
buluştuğu organizasyonlar son 
derece efektif. TSS’nin yaptığı bu 
çalışma en ince ayrıntısına kadar 
mükemmel bir organizasyondu. 
Başından sonuna kadar en ince 
ayrıntılar düşünülmüş. 

Böyle bir organizasyona 
katıldığımız için mutluyuz. Bu tür 
çalışmaların artması gerekiyor. 
Daha sık ve her ülkede yapılmalı. 
Bize potansiyel turist gönderen 
bütün ülkelerde yapılmalı. Turizm 
insan ilişkileri üzerine kuruludur. 
Ortak menfaatleri olan, aynı işi 
yapan insanların bir araya gelmesi 
işin gelişimi anlamında çok olumlu 
sonuçlar ortaya çıkaracaktır” diye 
konuştu.  
 
Hasan Çetin: “Önemli çalışma” 
Düzenledikleri organizasyon ile 
Türk turizmcileri Alman seyahat 
acentaları ile buluşturduklarını 
söyleyen TSS Türkiye Direktörü 
Hasan Çetin, zorlu bir süreçten 
geçen Türkiye turizmine destek 
olmak amacıyla Türkiye’deki 
otelleri Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın destekleri ile 
Alman seyahat acentalarıyla bir 
araya getirdiklerini dile getirdi. 
Hasan Çetin, “İki günlük bu 
organizasyonun ilk günü Alman 
seyahat acentalarına satışları 
teşvik edecek olan Hotel Plus’ı 
anlattık. Bu kriz ortamında farklı 
projeler ürütmemiz gerekiyordu. 2 
yıllık bir çalışmanın sonucu olarak 
Hotel Plus’ı hizmete açtık. Bu proje 
ile sisteme dahil olan otellerin 
satışını yapan seyahat acentaları 
daha fazla gelir elde edecek. Bu 
sistemle her iki taraf da kazanç 
sağlıyor. Bu projemizi tanıtan 
seminerin ardından otellerimiz 
yaklaşık 400 Alman seyahat 
acentası ile birebir görüşme 
imkanı buldu. Organizasyonun 
ikinci günü ise otellerimiz yaklaşık 
750 Alman seyahat acentası 
ile buluştu. Birebir yapılan 
görüşmeler ile otellerimiz önemli 
bir çalışma yaptı” dedi.
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Turizme ‘Doğa’ etkisi
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili “Deniz, kum 
ve güneş üçlemesi dışında Alanya’mızın tarihi ve doğal güzelliklerinin 
de vatandaşlarımız tarafından daha fazla bilinmesini ve yurt dışında da 
tanınırlığının arttırılmasını hedefliyoruz” dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler 
Derneği’nin (ALTİD) Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı’ndan (BAKA) aldığı 
hibeyle hayata geçirdiği üçüncü 
proje olan Alanya Doğa Sporları 
Projesi’nin haritaları yerleşik 
yabancıların, uzun süreli tatil tercih 
edenlerin, trekking ve oryantiring 
gruplarının büyük ilgisiyle 
karşılaşıyor. Proje kapsamında 
bastırılan haritalar ALTİD’ten 
ücretsiz olarak temin edilebiliyor. 
 
“Güzergahlarda tabelalar var” 
Konuyla ilgili açıklamada bulunan 
Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi 
ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, 
“Oluşan talep doğrultusunda ve 
BAKA desteğiyle yürüyüş, bisiklet 
ve cip güzergahlarından oluşan 
toplam 31 parkur belirledik. En 
kısa mesafenin 4 buçuk, en uzun 
mesafenin 30 kilometreyi bulduğu 
bu parkurların yer aldığı GPS 
uyumlu doğa sporları haritasını 
alan çalışmalarıyla hazırlattık ve bu 
güzergahlara bilgi ve yönlendirme 
tabelaları yerleştirdik. Yerleşik veya 
tatilci, yerli veya yabancı doğayla 
iç içe olmayı seven gruplar bu 
haritalara büyük ilgi gösteriyor. 

Deniz, kum ve güneş üçlemesi 
dışında Alanya’mızın tarihi ve doğal 
güzelliklerinin de vatandaşlarımız 
tarafından daha fazla bilinmesini 
ve yurt dışında da tanınırlığının 
arttırılmasını hedefliyoruz. 
Parkurların tamamının 
yürünebilmesi en az 30 gün 
sürüyor” diye konuştu.
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ATİD’in yeni başkanı 
Birol Akman oldu

Anadolu Turizm İşletmecileri 
Derneği (ATİD) Olağanüstü Genel 
Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. 
Kurul sonrasında Seçim Aydın, 
yıllardır yürüttüğü ATİD başkanlığını 
Birol Akman’a devretti. ATİD 
Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluştu: Birol Akman (Yönetim Kurulu 
Başkanı), M. Tansu Kılıçoğlu (Başkan 
Yardımcısı), Volkan Demir (Başkan 
Yardımcısı), Ömer Faruk Ustaoğlu 
(Muhasip Üye), Zeynep Mine Önel 
(Genel Sekreter), 
Esra Öztürk (Yönetim Kurulu Üyesi), 
Nurettin Türk (Yönetim Kurulu 
Üyesi), Rahime Hande Esen (Yönetim 
Kurulu Üyesi) Mansur Özdoğan 
(Yönetim Kurulu Üyesi). 
 
“Hizmetlerimizi sürdüreceğiz” 
Birol Akman Olağanüstü Genel 
Kurul sonrasında TÜROFED Dergi’ye 
açıklamalarda bulundu.  Anadolu 
Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) 
olarak kısa süre önce Genel Kurul 
gerçekleştirdiklerini belirten Birol 
Akman, “Değerli üyelerimizin katılım 
ve katkılarıyla, son derece seviyeli ve 
verimli gerçekleşen kongremizde, 
şahsım ve ekip arkadaşlarım hizmet 
bayrağını devraldık. ATİD, bölge otel 
işletmecileri olarak bizler için 

çok özel, çok önemli bir yapı. Bu 
yapının çatısı altına sorunlarımızı, 
taleplerimizi, sektörün beklentilerini 
görüşüp, çözümü noktasında gayret 
ediyoruz. En temel hedefimiz ise 
ülkemiz ve bölgemiz turizminin 
gelişmesine katkıda bulunmak. 
Bu anlamda üstlendiğim görevin 
ağırlığının ve sorumluluğumun 
farkındayım. Uzun yıllardır ATİD’de 
görev almış biri olarak zaten bu 
doğrultuda aktif biçimde çalışmaya 
gayret ediyordum. Şimdi yalnızca 
titrim değişti. Başkan sıfatıyla 
ama aynı azim ve kararlılıkla, daha 
organize ve sonuç odaklı bir biçimde 
hizmetlerimizi sürdüreceğiz. 
Son derece mutlu, heyecanlı, 
gururluyum. Umuyorum ki bütün bu 
duygularımız hizmetlerimize de en 
etkin şekilde yansıyacak” dedi.  
 
Eşsiz turizm potansiyeli 
Yeni ATİD yönetiminin hedeflerini 
açıklayan Birol Akman, “ATİD’in en 
önemli hedefi kuşkusuz Anadolu, 
ama özellikle de Başkentimiz 
Ankara’yı diğer Avrupa başkentleri 
gibi bir turizm merkezi haline 
getirmek” dedi. Ankara’nın, 
çevresinin ve tüm Anadolu’nun tarihi 
ve turistik yerlerini ön plana 

çıkarmak istediklerini söyleyen 
Akman, “Ankara’nın turizm 
ayağındaki tanıtım eksikliğini 
her geçen yıl biraz daha fazla 
hissediyoruz.  İnsanlar neden 
Ankara’yı tercih etmeli, neden 
Ankara’yı ziyaret etmeli, tarihi 
özellikleri nelerdir, artısı nedir, 
Ankaralılar olarak bunları yeterince 
anlatamıyor, öne çıkaramıyoruz.  
İşte ATİD olarak bizler bir yandan 
turizm alanında faaliyet gösteren 
işletmelerin ortak ekonomik ve 
sosyal menfaatlerini korumak, 
işletmelerin verimli çalışmasına 
katkıda bulunmak için çaba sarf 
ederken, diğer yandan da kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği 
yaparak turizmin gelişmesine 
katkıda bulunmaya uğraşıyoruz. 
İç Anadolu’nun, Ankara’nın sahip 
olduğu eşsiz turizm potansiyelinin 
ortaya çıkması, daha fazla sayıda 
turistin bölgemizi keşfetmesi, 
bu pastadan daha fazla kişi ve 
kurumun pay alması, dolayısıyla 
Türk ekonomisine katkıda bulunmak 
için çalışıyoruz. Başarılı olmamamız 
için de hiçbir sebep yok” şeklinde 
konuştu. 

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Olağanüstü Genel Kurulu 
Ankara’da gerçekleştirildi. Yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile Birol 
Akman, ATİD’in yeni başkanı oldu. TÜROFED Dergi’ye açıklamalarda 
bulunan Birol Akman, “En önemli hedefimiz Ankara’yı diğer Avrupa 
başkentleri gibi bir turizm merkezi haline getirmek” dedi. 
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“Hak ettiği yeri almalı” 
Birol Akman, Anadolu turizminin 
Türk turizmi içindeki yerini  de 
değerlendirdi.  
Akman, “Bölgemiz tarih boyunca 
çok çeşitli medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış olması bakımından 
tarihi turizm açısından son derece 
zengindir. Neolitik döneme ait 
yerleşmeler, Hititler’den kalma 
çeşitli eserler büyük önem taşıyor. 
Kayseri, Nevşehir, Niğde arasındaki 
Kapadokya’da peribacası oluşumları, 
yer altı kentleri ve kiliseler, 
Konya’daki Selçuklu eserleri ve 
Mevlana Müzesi, Eskişehir, Ankara, 
Konya, Niğde ve Kayseri’deki 
kaplıcalar turizmin gelişmesi için 
eşsiz fırsatlar sunuyor. İç Anadolu 
Bölgesi`nin coğrafî özellikleri, 
tarihi, doğal ve turistik güzellikleri 
keşfedilmeye, gezilmeye, görülmeye 
değer. Bütün bunlar içinde Başkent 
Ankara, tarihi, kültürel, arkeolojik 
değerleri ve doğal güzellikleriyle 
iç ve dış turizm için büyük bir 
potansiyele sahip.  Fakat Ankara 
turizmde hak ettiği yerde kesinlikle 
değil. Gerek tarihi geçmişinden 
kaynaklanan zenginliği, gerekse 
Cumhuriyetimizin başkenti olması 
sebebiyle dünyada büyük bir 
endüstriye dönüşen turizmde hak 
ettiği yeri mutlaka almalıdır.  
 
“Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” 
Ankara’nın bir başkent olarak 
turizmde geldiği nokta maalesef 
İstanbul’un 10’da 1 seviyesindedir. 
Ankara artık sadece başkent olma 
özelliğiyle hafızalarda kalmıyor. 
Şehrimiz gerek kentleşmede 
gösterdiği başarılar gerek çeşitli 
alanlardaki turizm potansiyeli 
gerekse kültürel özellikleriyle, 
tanıtımı hakkıyla yapıldığında 
cazibe merkezi olabilecek bir şehir.  
Ankara’da oturarak organizatör, 
yatırımcı ve turist gelsin diye 
bekleyemeyiz. 

Kentimizi tanıtıp anlatmamız lazım. 
Elbette bunun için de hükümetle, 
yerel yönetimlerle bir araya gelerek 
ortak hareket etmek, Başkentimizin 
ve Anadolu’nun turizm potansiyelini 
arttırmak zorundayız. Biz ATİD 
olarak bu konuda üzerimize düşen 
görevi fazlasıyla yapmaya hazırız. 
Yeni döneme yoğun bir gayretle 
başlarken, yerel, bölgesel, ulusal ve 
uluslar arası fuarlara katılım dahil, 
Ankara’nın ve İç Anadolu’nun etkin 
tanıtımı konusunda elimizi taşın 
altına koymayı sürdüreceğiz.” 
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Kriz Karadeniz’i etkilemiyor
Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, 
“Karadeniz Bölgesi, turizmde yaşanan krizden çok fazla etkilenmedi” 
dedi. Toktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın çalışması sonucu açıklanan istihdam paketinin de turizm 
sektörüne bir nebze merhem olacağını söyledi.

Belirli bir bölgeyle ve üç ayla 
sınırlı olan istihdam destek paketi 
İlgili görüşlerini açıklayan KATİD 
Başkanı Murat Toklaş, “Paket 
Karadeniz’deki turizmcileri 
kapsamıyor ancak Türkiye 
turizmine bu sıkıntılı dönemde biraz 
daha merhem olacak boyutta” dedi.

Keyifler yerinde 
Bu kriz döneminin Karadeniz 
Bölgesi’nde Türkiye genelindeki 
kadar bir sıkıntı yaratmadığını da 
vurgulayan Murat Toktaş, “Türkiye 
genelinde rezervasyonlarda 
özellikle Avrupa ülkelerinden 
yüzde 50’lere varan düşüş var. Ama 
Karadeniz bölge mizde ise geçen 
seneden çok farklı değil. Açıkçası 
bu da bizi keyi flendiriyor”  şeklinde 
konuştu. 
 
Karadeniz’de sıkıntı yok 
Karadeniz Bölgesinin krizden 
etkilenmemesinin  en önemli ne-
deninin Avrupa bağlantılı yurtdışı 
rezervasyonlarıyla çalışılmaması 
olduğunu belirten Toktaş,  Ka-
radeniz Bölgesi’ndeki turizmcilerin 
daha çok Ortadoğu ve iç turizm 
bağlantılı çalıştığına belirterek, “Bu 
nedenle turizmdeki krizi çok hafif 
hissettik. Kriz, Ortadoğu ve yurt iç 
pazarını etkilemedi. Bu nedenle de 
kriz bizi çok büyük çapta vurmadı. 

Yerli turist ve Ortadoğu pazarı ile 
çalışıyor olmamızdan olayı çok 
sıkıntı yaşamadık” diye konuştu. 
 
Ortadoğu’nun ilgisi devam ediyor 
Karadeniz Bölgesi’nde Ortadoğu 
hareketliliğinin sürmesini 
beklediklerini ifade eden Toktaş, 
açıklamalarına şöyle devam etti: 
“Özelikle Doğu Karadeniz Bölgesi 
yoğun ilgi görüyor. Orta Karadeniz 
ve Samsun’un da bu pazardan pay 

ekle edebilmesi için çalışmalarımız 
sürüyor. Ancak bu bizim 
turizmciler olarak tek başımıza 
yapabileceğimiz bir konu değil. 
Samsun olarak bizim kendimizi 
pazarlamaya ihtiyacımız var. Bunun 
için de ciddi bir kamu desteğine 
ihtiyacımız var. Büyükşehir 
Belediyesi, Samsun Valiliği, İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
ayıracakları tanıtım bütçesiyle çok 
daha iyi sonuçlar elde ede biliriz.”
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Korku Turizmi

Yeni bir tatil anlayışı olan “Ekstrem 
Turizm” özellikle Avrupa ve 
Amerika’da ön plana çıkmış 
durumda. Dünyada ekstrem 
turizm konusunda oldukça 
fazla çeşitlilik bulunuyor. 
Özellikle macera, korku, sportif 
amaçlı ekstrem turlar oldukça 
çeşitlilik göstermekte ve artmakta. 

Bizlere ilginç gelebilecek korku ve 
macera turizminin alt başlıkları; 
askeri kamp turları, nükleer turizm, 
hapishane turizmi, doğal afet 
turizmi, terör turizmi ve hayalet 
turizmi  olarak sunulmaktadır. 
Modern batılı ülkelerde kendine yer 
bulan ve hızla yükselen hayalet-
korku turizminin, tarihi dokumuz

ve geçmişimiz nedeniyle uygun 
olmamıza rağmen ülkemizde 
uygulaması bulunmuyor. Hayalet 
turizminin ilk kategorisi olan, perili 
olduğunu iddia eden ve bu şekilde 
ün salan yurtdışındaki birkaç otele 
göz atalım. 
 
The Stanley Hotel, Colorado, ABD 
1909 yılında Estes Park’ta inşa 
edilen Stanley Otel, 1970 yılından 
beri birçok olağanüstü olaya 
şahit olunması araştırmalara 
konu olmuştur. Çoğu misafir, 
sıklıkla bilardo odasında ve müzik 
odasında piyano çalarken görülen 
otelin sahipleri F.O. Stanley ve eşi 
Flora’nın daha belirgin hayaletler 
olduğunu belirtmektedirler. 1974 
yılında 217 nolu odada kalan 
ünlü yazar ve yönetmen Stephen 
King’in “Shining” isimli korku 
türündeki romanı bu otele dayalıdır. 
Stephen King’in romanı 1980’de 
Stanley Kubrick tarafından filme 
uyarlanmıştır ve büyük bir gişe 
başarısına imza atmış. Otelde her 
gece hayalet turları düzenlenmekte 
ve çalışanlar arasında bir de 
medyum bulunuyor. Ayrıca otel 
televizyonlarında Shining filmi 
sürekli olarak gösterilmekte. Hatta 
otel önünde filmi anımsatacak 
minyatür bir ağaç labirent 
bulunmaktadır. 

Eğlenmek, dinlenmek, seyahat etmek, yeni yerler görmek için gittiğiniz 
tatillere korkmak, heyecandan tir tir titremek, sinirlerinizi alt üst etmek 
için gider misiniz? 

Hazırlayan: Sezin Ulusoy
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Misafirler tarafından bildirilen 
perili odalardan birinde siz de 
kalabilirsiniz. 
 
Fairmont Banff Springs, Alberta, 
Canada 
İlk kez 1888 yılında tamamen 
ahşaptan inşa edilen, 1926’daki 
yangından sonra tekrar yapılan 
Fairmont Banff Springs ile 
ilgili birçok paranormal olay 
anlatılmaktadır. Bunlardan ilki, 
1970 yılına kadar burada çalışmış 
ve oteli çok seven Sam Macauley 
isimli bellboyun hayaletidir. 1970 
yılında emekli olması dolayısıyla 
ayrılan Sam, geri döneceğini 
belirtmiştir. 1975 yılında vefat 
eden Sam, misafirlerin dediklerine 
göre dokuzuncu katta görülüyor. 
Misafirlere yardım ettikten sonra da 
aniden kayboluyor. Diğer bir hayalet 
ise evlendiği gün merdivenlerden 
düşerek ölen Mariee Fantome’dur. 
Misafirler uzun beyaz elbise 
giymiş bir kadını merdivende 
ve balo salonunda gördüklerini 
belirtmektedir. Fairmont Banff 
Springs’te paranormal olaylar 
bunlarla sınırlı değil. Otelin 
sekizinci katında bulunan “873” 
numaralı odada anne, baba ve 
küçük kızları bilinmeyen bir şekilde 
cinayete kurban gitmiştir. Oda 
görevlileri odayı temizlemelerine 
rağmen aynada kanlı çocuk parmak 
izleri oluştuğunu söylemektedirler. 
Bu nedenle oteldeki 873 numaralı 
oda iptal edilmiştir. Otelin ünlü 
konukları arasında Marilyn Monroe 
da bulunuyor. 
 
Langham Hotel, Londra, İngiltere 
İngiltere’nin başkenti Londra’da 
bulunan ve 1865 yılında açılan 
otelde Mark Tawain, Oscar Wilde 
ve Sir Arthur Conan Doyle dahil 
olmak üzere birçok ünlü edebiyatçı 
konaklamıştır. 

Otelde kalan konuklar gecenin 
ortasında uyandıklarını, insan 
şeklindeki ışıkların odada 
gezindiğini ve duvarlardan 
geçtiklerini belirtmişlerdir. En 
yaygın görüş 333 nolu odada 
sadece ekim aylarında görülen 
Viktorya dönemine ait balo kıyafetli 
adamdır. Bunun yanı sıra otelin 
dördüncü katındaki pencerenin 
yanında duran askeri kıyafetli bir 
adam görüldüğü belirtilmektedir. 
Bu görülenin Birinci Dünya Savaşı 
başlamadan önce pencereden 
dışarı atlayan Alman bir prens 
olduğu iddia edilmektedir. Ayrıca III. 
Napolyon’un otelin bodrum katına 
dadanan bir diğer hayalet olduğuna 
inanılmaktadır. 
 
Grand Hyatt Otel, Taipei City, 
Tayvan 
Otel, savaş ve siyasi suçluların

tutulduğu eski bir hapishane 
üzerine inşa edilmiş. Yerel halka 
göre idam edilen mahkumların 
otelde dolaştığına inanılmaktadır. 
Otel de bu inanışa istinaden lobiye 
Çin sutraları ve kutsal parşömenler 
yerleştirmiştir. 
 
Hotel Burchianti, Floransa, İtalya 
İtalya – Floransa’daki Burchianti 
Otel, 1930’lu yılların birçok şair ve 
sanatçısını ağırlamıştır.  Lobide 
oturup örgü ören yaşlı bir kadın, 
geceleri temizlik yapan bir hizmetçi 
ve kıkırdayarak gezen küçük kız 
çocuğu misafirlerin bildirdiği 
hayaletlerden sadece birkaçı. 
Özellikle otelin Fresco odasında 
konaklayan misafirler gece boyunca 
bilinmeyen bir varlık tarafından 
izlendiklerini ve soğuk nefesini 
hissettiklerini anlatmaktadır.
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Hatta bu odanın ziyaretçilerinden 
biri olan Benito Mussolini de 
izlendiğini ve soğuk nefesi yüzünde 
hissettiğini ifade etmiştir. 
 
Hollywood Roosevelt, Los Angeles, 
ABD 
1927’de açılan otel için, 1929 
yılında ev sahipliği yaptığı birinci 
Akademi Ödülleri gecesi dönüm 
noktası olmuştur. Marilyn Monroe, 
Clark Gable, Carole Lombard, 
Mary Pickford, Douglas Fairbanks, 
Charlie Chaplin, Shirley Temple, 
Ana Gasteyer ve Montgomery Clift 
gibi birçok ünlü ismi ağırlamıştır. 
Bu nedenle hayaletlerinin de 
ünlü olduğu söylenmektedir. 
Modellik yılları boyunca iki yıl 
otelde yaşayan Marilyn’in odasında 
duran aynada siluetinin görüldüğü 
söylenmektedir. Aynanın yeri otel 
tarafından değiştirilse de silüet aynı 
aynada zaman zaman görülmeye 
devam etmektedir.  “From Here to 
Eternity” filminin çekimleri boyunca 
928 numaralı odada konaklayan 
Montgomery Clift ruhunun odayı 
terk etmediği ve trompet sesleri 
duyulduğu belirtilmektedir. 
Hollywood Roosevelt Hotel’in 
perileri bunlarla sınırlı değil. Clark 
Gable’ın eşi Carole Lombard’ın 
kaldıkları süitin bulunduğu 12. 
katta görüldüğü söyleniyor. 
Birinci Akademi Ödülleri’nin 
gerçekleştirildiği Blossom Balo 
Salonu’yla ilgili ilginç hikayeler 
bulunmakta. Bunlardan ilki salonun 
belirli bir yerindeki 75 cm çapındaki 
alanın salonun geri kalanından 
10 derece daha soğuk olmasıdır. 
İkinci anlatılan olay, beyaz 
kıyafetli bir adamın piyano yanında 
misafirleri beklediği ve piyano sesi 
duyulduktan sonra misafirlerin 
gözü önünde aniden yok olmasıdır.

First World Hotel, Genting 
Highlands, Malezya 
2006 yılında açılan ve 6083 oda 
sayısı ile dünyanın en büyük 
dördüncü oteli olan First 
World Hotel de yeni olmasına 
rağmen misafirler tarafından 
çok sayıda paranormal olaylar 
olduğu bildirilmiştir. Otelin 
kumarhanesinde büyük kaybeden 
ve intihar edenlerin hayaletlerinin 
olduğu söylenmektedir. 
Söylentilere göre 21. katta kalan 
misafirler hastalanıyor ve bir daha 
o katta kalmak istememektedirler.  
Kattaki korkunç olaylardan dolayı 
asansörün 21. katta durmadığı 
belirtiliyor. 
 
Hotel Chelsea, New York, ABD 
1884 yılında inşa edilen New 
York’un tarihi oteli Chelsea Otel, 
Patti Smith, Bob Dylan, Janis 
Joplin, J,m, Hendrix ve Andy Warhol 
gibi birçok ünlü ismi ağırlamıştır. 
206 numaralı odada aşırı alkolden 
ölen yazar ve şair Dylan Thomas’ın 
ruhunun oteli terk etmediğine 
inanılıyor. Ünlü rock grubu Sex 
Pistol grbunun baş gitaristi ve 
solisti Sid Vicious ve kız arkadaşı 

Nancy Spungen 100 numaralı 
odada kalmaktaydı ve uyuşturucu 
bağımlısıydılar. Nancy, 1978 
yılının Ekim ayında banyoda ölü 
bulunmuştur ve Sid cinayet zanlısı 
olarak tutuklanmıştır. Kefaletle 
serbest bırakılan Sid, olaydan bir 
yıl sonra aşırı dozdan ölmüştür. 100 
numaralı odadan duyulan sevgili 
kavgaları nedeniyle çiftin bu odada 
buluştuğuna inanılmaktadır.    
 
Toftaholm Herrgård, Lagan, İsveç 
İsveç’in güneyindeki Vidöstern 
Gölü kıyısında yer alan, 14. 
yüzyılda yapılmış bir taşra 
malikanesinden otele çevrilen 
yapıda kalan misafirler tarafından 
geceden açtıkları cam ve kapıların 
sabahları korkunç bir sesle 
kapanması birçok açıklanamayan 
olaylar yaşandığı belirtilmiştir. 
Oteldeki hayaletin, malikanenin 
eski sahibi olan baronun kızına 
aşık fakir genç delikanlının 
olduğu düşünülmektedir. Baron, 
kızını zorla kendi seçtiği adamla 
evlendirmek istemiştir. Düğün 
gününün sabahı, otelin 324 No’lu 
odasında kendi astığı ve ruhunun 
o günden beri otelde olduğu 
söylenmektedir.





Haber 

Türkiye’nin  
ikinci Belek’i olacak 

Kazandığı uluslararası ödüllerle 
sadece Türkiye’de değil, Avrupa 
çapında iddialı bir yapıya sahip 
olduğunu kanıtlayan Hilton 
Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, 
sezona iddialı bir giriş yaparken, 
yeni yatırım planlarıyla da turizmi 
çeşitlendirmek, sezonu uzatmak 
ve istihdamı artırmak açısından 
önemli bir adım atacağını ortaya 
koydu. Hilton Dalaman Sarıgerme 
Resort & Spa, bölgede planladığı 
golf tesisi yatırımıyla Türkiye’ye 
ikinci bir Belek daha kazandırmaya 
kararlı görünüyor. 
 
Ciddi çaba sarfediyorlar 
Hilton Dalaman Sarıgerme 
Resort & Spa Genel Müdürü Tunç 
Batum, öncelikle, Antalya ile 
kıyaslandığında daha üst segmente 
hitap eden, daha sağlıklı bir iklim 
bölgesine sahip olan ve doğal-tarihi 
güzellikleriyle daha özel zevklere 
hitap eden Dalaman-Ortaca 
bölgesinde turizmin gelişmesi 
için kurum ve kuruluşların 
kendi adlarına çok ciddi çaba 
gösterdiklerini belirtti. 

Sezonu uzatacak 
Tüm çabalara rağmen turizmin 
yıllardır yedi aya sıkıştığı bölgede 
doğal güzelliklerin korunarak yat 
ve golf turizminin desteklenmesi 
halinde pek çok olumlu sonucun bir 
arada doğacağını kaydeden Tunç 
Batum, şöyle konuştu: “Turizmin 
bu şekilde desteklenmesi halinde 
daha az sayıda ancak daha üst gelir 
grubuna hizmet verilebilir. 

Böylece bölge, hem aşırı yatırım 
kirliliğinden korunacak hem de 
daha verimli bir gelir kapısını 
aralayacaktır. Golf turizmi, sezonu 
otomatik olarak yedi aydan 12 aya 
uzatacak, bölgede isdihtam artacak, 
tüm oteller ve hava yolu şirketleri 
12 ay üzerinden planlamalar 
yapacak, golf ile birlikte futbol 
ve benzeri spor aktiviteleri de 
kamp amacıyla bölgeye gelmeye 
başlayacaktır.” 

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, yeni yatırım planıyla Dalaman-
Ortaca bölgesini, Türkiye’nin golf turizmi alanında yeni Belek’i yapmak 
için ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Genel Müdür Tunç Batum, 27 delikli 
golf yatırımı için golf yatırımında profesyonel iş geliştirme firmalarıyla 
görüşmeye başladıklarını açıkladı.
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15 milyon euro’luk yatırım 
Bu noktada doğru planlama ile 
orta ve uzun vadeli bir büyüme 
stratejisinin çizilmesinin ve bu 
strateji doğrultusunda STK, özel 
sektör, birlik, odalar, resmi kurum 
ve kuruluşların aynı hedefte 
birleşmesinin son derece önemli 
olduğunun altını çizen Batum, 
“Dolayısıyla ortak bilinci sağlamak 
çok önemli. Bu konuda biz 
yatırımcılar kendimize düşen her 
şeyi yapmaya hazırız ve yapmaya 
devam ediyoruz” dedi. 
 
20 otel yararlanacak 
Hilton Dalaman Sarıgerme Resort 
& Spa olarak Dalaman-Ortaca 
bölgesinin turizmdeki geleceğine 
yatırım yaparak 27 delikli bir golf 
sahası yapmayı düşündüklerini 
açıklayan Tunç Batum, golf 
yatırımında profesyonel iş 
geliştirme firmalarıyla görüşmeye 
başladıklarını belirterek, yatırımın 
tahmini olarak 13-15 milyon Euro 
civarında olacağının fizibilite 
raporlarında öngörüldüğünü 
kaydetti. Tunç Batum, şöyle devam 
etti: “Bu yatırımdan Dalaman, 
Ortaca, Fethiye Bölgesi’ndeki 
yaklaşık 20 otel de yararlanacaktır. 
Bu golf sahası bölgede yapılacak 
ilk golf sahası. En yakın golf tesisi 
yaklaşık 250 kilometre uzakta. 
Bu projenin bölgenin gelişimi için 
çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu 
konuda özellikle Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ve Turizm Bakanlığı’nın 
yakın ilgisine teşekkür ediyor ve 
desteklerinin devamını bekliyoruz.” 
 
Tanıtıma ağırlık verdi 
Tunç Batum, turizm sektörünün 
topyekün yaşadığı kriz çerçevesinde 
Hilton Dalaman Sarıgerme Resort 
& Spa’nın izlediği strateji hakkında 
da konuştu. Kriz karşısında kuvvetli 
kalabilmenin en önemli 

faktörlerinden biri olarak tanıtım 
ve pazarlamaya devam edilmesini 
gösteren Batum, “Biz, bu konuda 
hiçbir kısıntıya gitmeden hatta 
geçtiğimiz yıllara göre daha da 
kuvvetli bir bütçe ile tanıtım 
pazarlama aktivitelerimizi devam 
ettiriyor ve alternatif bir çok 
yeni pazarda da tanıtıma ağırlık 
veriyoruz” dedi. 
 
İç pazarın turizm içindeki payı 
artacak 
Diğer yandan, turizm sektörünün 
yaşadığı krizle iç pazar 
misafirlerinin turizm içindeki 
payının çok daha kuvvetli hale 
geleceğinin altını çizen Tunç 
Batum, bu noktada erken 
rezervasyon döneminin yarattığı 
fırsatları da son derece önemli bir 
etken olarak değerlendirdi. Batum, 
şöyle devam etti: “Bu gelişimi, 
erken rezervasyon kayıtlarımızdan 
da izliyoruz. Erken rezervasyon 
yerli turist tarafından da çok ciddi 
bir şekilde tercih edilmeye başladı. 
Nihayetinde vatandaşlarımız erken 
rezervasyon aracını kullanarak 
yüksek sezon fiyatlarına oranla 
ciddi indirimlerle taksit avantajını 
da kullanarak yararlanabilmenin 
tadına varmaya başladı. Erken 
rezervasyonda Hilton Dalaman’ın 
da oda fiyatları karşılanabilir bir 
seviyede. Bu yıl iç pazar için özel 
olarak planlanmış indirimli ve 
taksitli paketler de mevcut.” 
 
Turizm elçisi oteller  
Hilton Dalaman Sarıgerme

Resort & Spa Genel Müdürü 
Tunç Batum’un dikkat çektiği bir 
diğer konu, özellikle beş yıldızlı 
otellerin ciddi tanıtım bütçeleriyle 
Türkiye’nin turizm elçisi gibi rol 
almalarına rağmen, yaratılan 
değerin tam olarak algılanmaması 
oldu. Türkiye’de sayısı 600’ü aşan 
beş yıldızlı otellerin yurtiçi-yurtdışı 
tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 
için yaklaşık 200 milyon ABD 
Doları harcadıklarını belirten 
Batum, “Aslında bu otellerin 
yaptığı bir anlamda Türkiye’nin 
turizm elçiliğidir. Sadece bu 
açıdan bakıldığında bile otellerin 
Türkiye’nin tanıtımı için ayırdığı son 
derece büyük bir bütçe söz konusu” 
dedi. 
 
Destek ve teşvik 
Resmi kayıtlara göre sektörün 
yarattığı 890.000 kişilik 
istihdam gücüyle SGK’ya kayıtlı 
sigortalı sayısının yüzde 6.7’sini 
oluşturduğunu, GSMH içindeki 
ölçülebilir payının ise yüzde 4.3 
civarında olduğunu, ancak, gerçek 
katkının, bu yüzdenin çok daha 
üstünde olduğunu belirten Tunç 
Batum, şu çağrıda bulundu: “Bu 
bağlamda otelci ve yatırımcı olarak 
beklentimiz istihdam vergileri 
üzerinde belli oranda dönemsel 
teşvikler ve benzer modelde enerji 
teşvikleri. Bu ve benzeri teşviklerin 
hayata geçmesi bizleri bu tür kriz 
yıllarında daha az kırılgan ve daha 
çok mücadeleci yapacaktır.”
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Haber Halil Öncü

2018, Troya Yılı olsun!
Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği 
(ÇATOD) Başkanı Kemal Pazarbaşı,  Akol Hotel’in sahibi Ali Akol ve 
Anzac Otelleri’nin sahibi Armağan Aydeğer, Çanakkale turizmi hakkında 
önemli açıklamalarda bulundu. Çanakkaleli turizmciler 2018 yılının 
Çanakkale için Truva yılı olmasını istediler. 

Çanakkale turizminin önemli 
isimleri Çanakkale turizmini 
değerlendirdi. Turizm adına 
yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgi veren turizmciler, Truva’nın 
UNESCO Dünya Tarih Mirası 
listesine seçilmesinin 20. yıl 
dönümü olması nedeniyle 2018 
yılının Troya Yılı olmasını istedi. 

Barış kenti: Çanakkale 
ÇATOD Başkanı Kemal Pazarbaşı, 
Çanakkale’nin bir barış kenti 
olduğunu söyledi. Geçen sene yerli 
ve yabacı turist açısından büyük 
bir yoğunluk yaşadıklarını söyleyen 
Pazarbaşı: “Tabi bu kadar terör 
olayı ile karşı kaşıya değildik. Geçen 
seneki doluluklarımız oldukça 
yüksekti ve beklentilerimizi

yerine getirmişti. Ama bu senenin 
başlangıcı ile birlikte sıkıntılı 
bir durum yaşıyoruz. Çanakkale 
turizmi sadece Çanakkale’ye 
bağlı değil. Turizm artık global 
bir durum içeriyor. Biz her zaman 
Çanakkale’nin barışın kenti 
olduğunu söylüyoruz. Burası 
daha sakin ve daha güvenilir bir 
şehir olarak lanse ediyoruz. Ve 
böyle olduğunu da görüyoruz. 
Ama dışarıdan insanlar sadece 
Çanakkale’yi görmüyorlar. Bütün 
Türkiye’nin genel imajı itibarı ile 
bombaların her tarafta patlatıldığı 
gibi gösteriliyor. Tabii ki bu böyle 
değil. Terör sadece Türkiye’de değil 
Dünyanın her yerinde istenmeyen 
bu tip eylemler yapıyor. En son 
Belçika’da yakın zamanda yaşadık. 
İnsan algısı tedirgin bir şekilde, 
gezi taleplerini öteliyor. Bunun ne 
kadarını kırabiliriz” dedi.  
 
Terörden oldukça etkileniyoruz! 
Terör olaylarında çok 
etkilendiklerini yineleyen 
Başkan Pazarbaşı Nisan ayında 
gerçekleşecek Anzac törenlerinde 
istenilen rakamlara ulaşmanın 
zor olduğunu söyledi. Pazarbaşı, 
“Çanakkale olarak pastadan ne 
kadar pay alabiliriz önemli olan bu.

Biliyorsunuz Truva’mız var. 
Gelibolu’da şehitlik turlarımız var. 
Bunlarla Çanakkale bir değer. 
Şehrimiz bir barış şehri. Geçen 
seneki doluluklarımızı yakalama 
şanımız hiç yok. Azalmalar mutlaka 
olacak. Ama bu kayıpların yüksek 
olması hepimizi çok üzüyor. 
Özellikle yabancı kültür turları ve 
önümüzdeki Anzac törenlerinin 
bundan çok etkilendiğini  
görüyoruz. Benim kendi 
otelimde Ankara ve İstanbul’daki 
gerçekleşen patlama sonrasında 
olmayan rezervasyon iptallerini 
Belçika’daki iptallerden sonra 
gördük.  Bu da turizmin ayaklarının 
ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. 
Umudumuz şu; Çanakkale’nin 
önünde bir yaz sezonu var. Artık 
Çanakkale’ye insanlar kültür tatili 
dışında, normal tatil amacı ile de 
gelmek istiyorlar. Çanakkale bu 
konuda yeni tatil destinasyonu 
oluşturmaya başladı. Umutla 
bekliyoruz. Eğer bu savaş ve terör 
algısını atlatabilirsek, önümüzdeki 
seneler inşallah daha iyi olacak. 
Bu dileğimiz tabi tüm Türkiye için” 
şeklinde konuştu.  
 
Antalya’ya dikkat çekti 
Başkan Kemal Pazarbaşı, 
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Antalya’nın son dönemde hiç 
görülmeyen farklı pazarlarda 
oldukça yoğun bir tanıtım 
programı içerisine girdiğini 
hatırlatıyor. Bunu fuarlarda birebir 
gördüklerini belirten Pazarbaşı, 
Çanakkale’nin iki önemli değeri 
olan Gelibolu ile Troya’nın da 
önemine dikkat çekiyor: “Antalya 
turizmin merkezi. Oradaki eksi 
bizlere de yansıyor. Gittiğimiz tüm 
fuarlarda bunu gördük. Antalya 
bizim pazarlarımıza da girmeye 
başladı. İç pazara büyük yoğunluk 
veriyor. Son gittiğimiz Romanya 
ve Bulgaristan fuarlarında 
Antalya’nın bu zamana kadar hiç 
görmediğimiz tanıtımlarını gördük. 
Bu da neyi getiriyor?  Antalya bu 
pazarlarda ulaşım avantajlarını 
ve fiyat avantajlarını en iyi 
şekilde kullanıyor. Biz Romanya, 
Bulgaristan, Orta Avrupa‘nın 
pazarını direkt alabiliyor muyuz, 
tabii ki hayır. Bizi de geçiş olarak 
kullanıyorlar. En azından iki gecelik 
konaklamalar geçen sene 30 
bin civarında konaklama olmuş. 
Bu sene bu sayıyı yakalayabilir 
miyiz, bilmiyoruz. Bunu şundan 
söylüyorum. Antalya bunu alırsa, 
biz de bu konuda olumsuz 
etkilenmiş olacağız. Bu arada 
Antalya’da çok fazla yatak arzı 
oluştu. Plansız büyüme sağlıyor. 
Arzdan fazla yatak oluştu. Bu da 
haksız rekabeti doğuruyor. Burada 
Turizm Bakanlığı’nın sınırlaması 
ve bölgelere yayması daha doğru 
olacak diye düşünüyorum.” 
 
Turlar azalacak 
Akol Otel’in sahibi Ali Akol da 
18 Mart Deniz Zaferi yıldönümü 
etkinlikleri ile ilgili bekledikleri ilgi 
ve coşkuyu yakalayamadıklarını 
söylüyor. Akol, “18 Mart törenlerine 
Cumhurbaşkanımızın da gelmiş 
olmasına rağmen, beklediğimiz 

müşteri potansiyeline ulaşamadık. 
Önümüzdeki Nisan ayı içerisinde 
Anzac günleri var. Anzac günleri 
ile ilgili büyükelçiliğin otelimizde 
VIP rezervasyonları vardı. VIP’leri 
bu günlerde konaklamada ikiye 
bölmüşlerdi. VIP Müşterilerini 
güvenlik gerekçesi ile bizden aldılar 
ve Kolin Otel’e yönlendirdiler. Bu 
da Akol Otel olarak kaybımızın 
100 bin TL olması demektir. Bizim 
nisan ayı itibarı ile çok büyük bir 
kaybımızdır. Kent olarak bütün ülke 
turistleri bazında iptaller alıyoruz. 
Bu iptallerde artık ciddiye alınacak 
sayılara gelmeye başladı. Çünkü 
insanlar Türkiye’ye gelmekten 
imtina etmeye başladılar. Bu 
sadece Çanakkale için bir sorun 
değil. İnsanlar Türkiye’ye gelmek 
istemiyorlar. Bu aşamada sadece 
sırf yabancılar değil, yerli turist 
içinde nisan, mayıs aylarında 
Çanakkale’ye gerçekleştirilecek 
olan tüm turlarda bu sene bir 
azalma olacağını zannediyorum. 
Mesela okul turlarında insanlar 
çocuklarını evlerinden çıkarıp 
otobüsler ile toplu yerlere yollamak 
istemeyebilirler. Bunu da anlayış ile 
karşılıyorum.” 

Alternatif pazarlar 
Antalya turizmini uzaktan takip 
ettiklerini belirten Ali Akol, sırf Rus 
bağımlısı olan bir pazar ile 

hareket etmenin sıkıntılarının 
yaşandığını söylüyor: “Antalya 
turizmini uzaktan takip ediyoruz. 
Şu anda tadilat yapan birçok otelin 
açılmayacağı bilgilerini alıyorum. 
Parası olan otelci oteli açmayabilir. 
İşletme zararını en azından göze 
almak istemeyebilir. Bunu normal 
buluyorum. Bu yıl veya önümüzdeki 
yıl Antalya’daki dengelerin 
oturacağını düşünüyorum. Sırf 
Ruslara bağlı bir turizm varsa 
bu işin içinden çıkmak zor olur. 
Tabii başka pazarlara da yönelip, 
alternatif pazarlar yaratılmalı diye 
düşünüyorum. Bu Çanakkale için 
de geçerli. Hepimiz yumurtaları tek 
sepete koymamalıyız. En azından 
tek banka ile çalışmamalıyız. Tek 
acenteye yönelmemeliyiz. Tek 
personele bağımlı kalmamalıyız.” 

Troya yılı 
Anzac Otelleri’nin sahibi Armağan 
Aydeğer ise bu süreçte neler 
yapılması gerektiğini anlattı: “2016 
yılı hem Türkiye hem de Çanakkale 
için çok zor bir yıl olacak. 2016 
sezonu ile ilgili olarak somut bir 
şeyler söylemek için sektör olarak 
biraz geciktik. Bugünden sonra 
artık gelecek yıllara odaklanmamız 
gerekiyor. Çanakkale’nin elinde 
Gelibolu Tarihi Milli Parkı’nın 
yanında çok önemli bir değer olan 
Truva’nın uluslararası arenada 
daha güçlü tanıtılması gerekiyor.
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2018 yılı Truva’nın Dünya Tarih 
Mirası listesine seçilmesinin 20.yıl 
dönümü. İşte biz bu yıldönümü 
olan bu senede Unesco tarafından 
Troya Yılı olarak anılması için, 
beraberinde ülke gündeminde 
yer alması için tanıtılmasını çok 
önemsiyoruz. Çünkü aynı zamanda 
Troya’da hali hazırda sonlanmakta 
olan bir müzemiz söz konusu. Ve 
bu müzenin tamamlanması ile 
birlikte Türkiye ve bölge turizmine 
çok büyük katkı sağlayacağına 
inanıyoruz. Ve bunun alelade 
bir açılış ile değil, ülke hatta 
uluslararası gündeme yerleşecek 
bir Troya yılı olarak 

taçlandırılmasını istiyoruz.  Ve 
bunun bölgemize uzun yıllar 
katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. 
Diğer taraftan bölgemiz sadece 
Troya’dan değil aynı zamanda 
Gelibolu Yarımada’sının getirdiği 
büyük bir potansiyeli barındırıyor. 
Bu anlamda özellikle yurt dışında 
yaşayan Türk vatandaşlarının 
bölgemize ziyaretleri de, var 
olan pazardaki tek Pazar algısını 
çeşitlendirmemize bir zemin 
hazırlayacaktır. Yine Çanakkale 
Yunan adaları ile yakınlığından 
dolayı, burada Yunan adalarına 
gerçekleşecek seferler  bunun en 
büyük örneği Midilli Adası olabilir

yine bölgenin turizm gelişimine 
çok büyük katkılar sağlayacaktır. 
Artık dünya turizmi etkinlikler ile 
şekilleniyor. Bu yeni trendi  daha 
iyi değerlendirebilmemiz için de 
bölgemizde sürdürülebilir kalıcı 
etkinliklere ihtiyacımız çok daha 
fazla. Artık Akdeniz çanağındaki 
bütün ülkelerin benzer nitelikte 
ürünleri var. Ancak insanlar 
buralara gelmek için nedenler 
arıyorlar. İşte biz bu nedenleri 
sürdürülebilir etkinlikler ile 
sonuçlandırabilirsek, bölgemiz 
bu anlamda daha çok anılır bir 
destinasyon olabilir.”
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İzmir turizminde 
daralma sürüyor

Ege Turistik İşletmeler ve 
Konaklamalar Birliği’nce (ETİK) 
yayımlanan Mart ayı yönetim 
raporu, İzmir turizmindeki 
daralmayı gözler önüne serdi. 
Rapor, İzmir turizminin ilk çeyrekte 
yüzde 8,5 gerilediğini, havalimanı 
trafiği büyürken kruvaziyer 
trafiğinin durduğunu ortaya koydu. 
 
Turist sayısı azaldı 
ETİK’in özel yönetim raporlarının 
24. sayısı “Exclusive Mart 2016” 
başlığıyla yayımlandı. İzmir 
turizminin Ocak-Mart dönemi 
analizine ilişkin rapora göre, 
İzmir’e yılın üç aylık döneminde 
gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 
8,5 azalarak 79 bin 267 kişiden 72 
bin 540 kişiye geriledi.

Kruvaziyer trafiği durdu 
ETİK Exclusive AR-GE verilerine 
göre, üç aylık dönemde İzmir’de 
havalimanı girişleri yüzde 3,9 
artarak 68 bin 32 kişiye ulaştı. 
Öte yandan kruvaziyer trafiğinin 
durduğu kentte, denizyolu ile 
yapılan ziyaretçi girişleri yüzde 67,3 
daralarak 4 bin 508 kişiye indi.

ETİK’in Exclusive Mart 2016 Raporu İzmir turizminin durumunu gözler 
önüne serdi. ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler: 
“İZTAV, İZKA, İZTO, sektör el ele verip tanıtım için bir an önce atağa 
kalkmalı” dedi.
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İran pazarı büyüyor 
İzmir turizminin gelişme eğilimleri 
analizi verilerine göre, üç aylık 
dönemde İzmir, Alman pazarında 
yüzde 12,1 gelişme gösterdi. Bu 
yıl en fazla turist çekilen ikinci 
ülke konumuna yükselen İran’da 
yüzde 35’lik büyüme dikkat çekti. 
Öte yandan Hollanda pazarı da 
yüzde 29’luk gelişme ile öne çıktı. 
Yükseliş gösteren diğer pazarlar 
arasında Yunanistan, KKTC, 
Ukrayna, Lübnan ve Bulgaristan 
göze çarptı.
 
“Zaman kaybedilmemeli” 
ETİK Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Başkan Yardımcısı 
Mehmet İşler, raporda ortaya 
konulan verilerin İzmir’de turizm 
sektörünün nasıl bir daralma 
içinde olduğunu gösterdiğini 
söyledi. “İzmir turizmindeki bu 
daralma ve düşüş nedeniyle sektör 
darboğazda” diyen ve sektörün 
yeterli destek görmediğini belirten 
İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İzmir’in dünya ve Türkiye turizm 
pastasından aldığı payın her 
geçen sene azaldığı görülüyor. 
Daha önce de söylediğimiz, her 
fırsatta vurguladığımız gibi, sahip 
olduğu onca imkana, değere ve 
öneme rağmen İzmir tanınmıyor, 
bilinmiyor. İzmir iyi tanıtılmıyor. 
İzmir tanıtım atağına kalkmalı. 
İZTAV İzmir’i tanıtmak için bir an 
önce harekete geçilmeli, daha fazla 
zaman kaybedilmemeli.”

Üç aylık dönemde İzmir’e gelen 
turist sayısı, özellikle kruvaziyer 
pazarının daralmaya başladığı 
2012 yılının halen çok gerisinde 
seyrediyor. Düşüş eğilimi özellikle 
2014 yılı ile birlikte ciddi biçimde 
artmaya başladı.
 
ALMANYA: Alman pazarında halen 
2012 yılının gerisinde olan İzmir, 
2016 yılında önemli sayılabilecek 
bir toparlanma gösteriyor.

İRAN: Son beş yılın sürpriz pazarı 
olan İran, 2012’den bu yana sürekli 
gelişme gösterdi. 2014-2015 
döneminde gelişme hızı yavaşlasa 
da 2016’da yeniden eski büyüme 
eğilimine döndü. İran 2016’da 
en çok ziyaretçi alınan ülkeler 
arasında ikinci sıraya yükseldi.

İSKANDINAVYA: Geçmiş yıllara 
oranla, 2014-2015 döneminde 
gelişme hızını yükselten 
İskandinavya pazarı bir yılda 3-4 kat 
büyüme kaydetmişti. 206 yılında ise 

bu pazar, bir çok Avrupa pazarı gibi 
ani bir düşüş eğilimine girdi

HOLLANDA: 2016’da toparlanma 
eğilimi içine giren bir diğer pazar 
da Hollanda oldu. 2014’teki 
büyümesinin ardından 2015’i 
gerileme ile kapatan bu pazar 
2016’ya yeniden toparlanma ile 
başladı.

İTALYA: Yüksek oranda kruvaziyer 
pazarındaki trafiğe bağlı olan İtalya, 
sürekli düşüş gösteriyor. 2012-
2013 dönemindeki gelişmesinden 
bu yana halen düşüşte olan 
İtalya, 2016’da keskin bir düşüş 
aşamasına daha girdi.

DİĞER: Diğer yandan ABD, Fransa, 
Avusturya pazarları da son dört 
yılda sürekli düşüşlerin yaşandığı 
önde gelen pazarlar arasında yer 
alıyor. Hacim olarak küçük olsa 
da Polonya, Ukrayna gibi bazı 
pazarların da genel gerileme 
trendine direnç gösterdiği 
gözleniyor.

İzmir’e gelen yabancı ziyaretçi sayısı (Ocak-Mart)

Hava

2015 65,477 13,790 79,267

2016 68,032 4,508 72,540

Değişim (Yüzde) 3,9 -67,3 -8,5

Deniz Toplam

Rapordaki ülkelere göre gelişme eğilimleri (2012-2016)
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Murat Demir: “Kamu indirimi 
sektörü rahatlatır”

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkanı 
Murat Demir, kamu personeli için hazırlanan kampanyanın turizm 
sektörüne büyük yarar getireceğini söyledi. Demir, “Bu önerinin hayata 
geçmesi ile iç pazarda ciddi bir hareketlilik sağlanacak ve zor durumda 
olan sektör rahatlayacak” dedi.

Rusya ile yaşanan diplomatik kriz 
ve terör olayları sebebiyle yurt 
dışından gelen turist sayısında ciddi 
bir kayıp yaşayan Türk turizmcisi 
alternatif çözümler aramaya 
başladı. Çukurova Turistik Otelciler 
ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) 
Başkanı Murat Demir, 2016 yılı için 
iç pazara odaklandıklarını söyledi.  
 
Bakanlık sıcak bakıyor 
ÇUKTOB Başkanı Murat Demir, 
iç pazarda hareketliliği arttırmak 
istediklerini bu yüzden de 

kamu personeli için kampanyalar 
hazırlandığını ifade ederek, “Turizm 
Bakanlığı öneriye sıcak bakıyor. 

Hatta konu Bakanlar Kurulu’na da 
taşındı. Proje kabul edilirse tüm 
kamu çalışanlarına ve ailelerine 
oteller %30 indirim sağlayacaktır. 
Bu önerinin hayata geçmesi ile de 
iç pazarda ciddi bir hareketlilik 
sağlanacak ve zor durumda olan 
sektör rahatlayacak” dedi.  
 
Alternatif fikirler 
Bölge turizminin de bu öneri 
ile canlanacağına vurgu yapan 
Demir, “Çukurova Bölgesi turizm 
açısından çok fazla keşfedilmemiş 
bir baha. Bölgemizdeki tesislerimiz 
ve kültürel güzelliklerimiz dünya 
ile yarışacak düzeyde. İç pazarda 
düşük maliyetlerle müşteriye 
giderseniz karşılığını alırsınız. 

Biz de üretilen alternatif fikirleri 
bölge turizminin canlanması adına 
iyi kullanmalıyız. Yaşanan krizi 
fırsata çevirerek bölge turizminin 
tanıtımını yapar ve gelecek 
yıllarda turist çekmeyi daha da 
kolaylaştırırız” şeklinde konuştu.
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Turizmcilerden Kuşadası 
AKUT’a araç hibesi 

Kuşadası Otelciler Derneği(KODER) ve AYDEM ile çeşitli firmaların 
katkılarıyla AKUT Kuşadası Şubesi’ne hibe edilen arazi ve transit 
olmak üzere iki adet arama kurtarma aracının tanıtımı için bir tören 
düzenlendi. 

AKUT Kuşadası tarafından Kuşadası 
Charisma Hotel De Luxe’de 
gerçekleştirilen törene Kuşadası 
Kaymakamı Muammer Aksoy, 
AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 
KODER Başkanı Tacettin Özden ile 
turizmciler, bağış yapan firmaların 
temsilcileri ve davetliler katıldı. 
 
Törende konuşan AKUT Kuşadası 
Şube Başkanı Tunç Aytur, 
bağış yapan firmalara teşekkür 
ederek, “Kuşadası’nın önde gelen 
firmaları ve KODER Üyeleri-
AYDEM Yetkililerinin işbirliği ile 
derneğimize yapılan bağışlar 
sonucunda Kuşadası Ekibine 
kazandırılan iki adet arama 
kurtarma aracının tanıtım kokteyli 
Charisma De Luxe Hotel’in ev 
sahipliğinde yapıldı. Tanıtıma 
sponsor firmaların dışında Aydın 
Vali Yardımcısı Sayın Mustafa 
Ayhan, Kuşadası Kaymakamı 
Sayın Muammer Aksoy ve değerli 
protokol üyeleri de katıldı. 
Derneğimize kazandırılan 4x4 arazi 
aracı KODER-AYDEM işbirliğinin 
yaptığı bağışlarla alınırken; Transit 
arama kurtarma aracı, Adaland, 
Anker Turizm, Atlantique Otel, 
Cella Epesus Hotel, Met Mekanik, 

Pine Bay Resort Hotel, Pirim Gıda, 
Risus Hotel, Siba Turizm, Süzgeç 
Yapı İnşaat, Taşyazı İnşaat firmaları 
tarafından yapılan bağışlarla 
ekibimize kazandırıldı. Kuşadası 
halkının duyarlı yaklaşımdan ve 
verdikleri destekten dolayı çok 
teşekkür ederiz “ dedi.
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Türkiye’ye binlerce  
Amerikalı turist getirecek

Prince Group bu yıl başlattığı operasyonla Amerika’dan 110 bin 
Amerikalı turisti charter seferler ile direkt Antalya’ya getirecek. Prince 
Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okay Yıldırım, 2017 yılı hedeflerinin 
ise 300 bin Amerikalı turisti Antalya’ya getirmek olduğunu söyledi. 

Haber 
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Prince Group Başkan Yardımcısı 
ve Hukuk Danışmanı Niyazi Güney 
ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Okay Yıldırım, girmiş oldukları 
yeni pazarlarla ilgili bilgi vermek 
amacıyla bir basın toplantısı 
düzenledi. Prince Group Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Okay Yıldırım, 
Amerika’dan bu yıl başlattıkları 
operasyonla 110 bin Amerikalıyı 
charter seferleri ile direkt 
Antalya’ya getireceklerini söyledi. 
 
Prince Group 
Prince Group’da gerçekleştirilen 
basın toplantısında konuşan 
Prince Group Başkan Yardımcısı 
ve Hukuk Danışmanı Niyazi Güney; 
Prince Group hakkında bilgi 
vererek, Prince Group’un faaliyet 
alanında hayvancılıktan inşaata, 
taşımacılıktan sağlığa kadar 30 
farklı şirketin bulunduğunu söyledi.  
 
Paket çare değil 
Niyazi Güney, hükümetin açıkladığı 
9 maddelik eylem planına da 
konuşmasında yer vererek şunları 
söyledi. “Hükümet bu anlamda bir 
şeyler yapmaya çalışıyor. Açıklanan 
paket gayet olumlu olmuş olmasına 
rağmen aynı zamanda yetersiz 
de. Dolayısıyla bu paket krize çare 
olacak gibi gözükmüyor. Çünkü 
doğmamış borçlar hükümet 
tarafından sürekli erteleniyor. 
Turizmcilerin öncelikle en büyük 
sorunu olan SGK, vergi ve banka 
borçlarının ertelenmesi gerekiyor. 
Ancak bu sağlanırsa sorun 
çözümlenir. Bu kriz aslında Türk 
turizmi içinde yararlı olacaktır. Türk 
turizmi yeniden yapılandırılmalıdır. 
Türk turizminin Rusya turizmine 
bağlanması kesinlikle yanlıştır. 
Yanlış politikalar artık terk edilip 
daha kaliteli bir turizm politikası 
getirilmelidir.”

Çalışmalar meyve verecek 
Prince Group Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Okay Yıldırım 
ise Amerika, Rusya ve diğer 
operasyonlar hakkında bilgi 
verdi. Yıldırım, Amerika’dan 
Antalya’ya direkt charter seferleri 
ile turist getirmek için çalışmalar 
yaptıklarını ve bu çalışmaların 
meyvelerini de bu yıl almaya 
başlayacaklarını belirtti. 
 
2016’da 110 bin, 2017’de 300 bin 
Yıldırım, “Prince Leisure olarak 
Amerika’dan Antalya’ya THY ile 
charter seferleri başlatıyoruz. 
THY 30 Nisan 2016 tarihinde 
ilk seferini New York - Antalya 
arasında yapacak. Amerika’nın 
New York, Chicago, Washington, 
Houston, Atlanta, St. Paul, Boston, 
Miami, Philadelphia ve Los Angeles 
şehirlerinden Antalya’ya karşılıklı 
charter seferleri düzenlenecek. 
Haftada 10 sefer yaparak 2016 
yılında 110 bin, 2017 bin yılında 
ise 300 bin Amerikalıyı Antalya’ya 
getirip tatil yaptıracağız” dedi. 
 
5 yıldızlı oteller  
Amerikalı turistlerin harcama 
kapasitelerinin çok yüksek 
olduğunu anlatan Yıldırım 
konuşmasında şunları söyledi. 
“ABD’de 318 milyon insan yaşıyor. 

Bunun 68.2 milyonu 2014 yılında 
seyahat etti. 11.5 milyonu 
Kanada’ya, 29.5 milyonu 
Meksika’ya, 30.8 milyonu ise diğer 
ülkelere gitti. Amerikalı turistler 
ortalama paket tur için 3 bin 243 
ABD Doları ödüyor. Ayrıca her 
Amerikalı tatilde ortalama 1606 
ABD Doları ekstra harcamada 
bulunuyor. Antalya’ya gelecek olan 
Amerikalı turist 50 civarındaki 
5 yıldızlı otelde konaklayacak. 
Antalya’ya gelen Amerikalı turist 
toplam 9 günlük tatil için 3 bin 
590 ABD Doları ödeme yapacak. 
Her ay 13 bin 880 Amerikalı 
Antalya’ya gelecek. Amerika’da 
NewYork merkezinde bir ofis 
tuttuk. Partnerlerimiz de olacak. 
Expedia’da paket tur satışı olarak 
sadece Prince Leisure olacak. 
Antalya’ya İstanbul üzerinden yılda 
12 bin kişi geliyordu. Bu yıl direkt 
seferlerle 110 bin kişi gelecek.” 
 
NBA, Beyzbol ve Rugby takımları  
Antalya’ya 12 ay boyunca 
operasyonun yapılacağını 
belirten Okay Yıldırım; kış 
operasyonlarında NBA takımları, 
rugby ve beyzbol takımlarını 
Antalya’ya getireceklerini ifade etti. 
Yıldırım, kış aylarında Antalya’ya 4 
şehirden uçuşun yapılacağını ancak 
bu sayının yaz aylarında 10 şehre 
çıkarılacağını da sözlerine ekledi.
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“Odamdan kurbağa çıktı”
Türkiye’de, hastane, hava yolu ve konaklama sektörlerinden hizmet alan 
yerli müşterilerin internette paylaştıkları şikayetler Yaşar Üniversitesi 
akademisyenlerinin araştırma konusu oldu.

Haber 
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Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman 
Alikılıç ile Yaşar Üniversitesi 
Turizm İşletmeciliği Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferika Özer 
Sarı, Türkiye genelinde hizmet 
veren özel hastaneler, özel 
hava yolu şirketleri, otel ve 
tatil köyü işletmelerine yönelik 
gerçekleştirilen binin üzerinde 
elektronik şikayeti inceledi.  
 
Erkekler daha çok şikayet ediyor 
Müşterilerin şikayetlerini firma 
ve şirketlere iletebilmesini 
sağlayan, iki milyonun üzerinde 
üyeye sahip popüler bir web 
sitesinde bir yıl boyunca paylaşılan 
şikayetlerin içeriğini ve yüzde 
kaçının cevaplandırıldığını araştıran 
akademisyenler, erkeklerin 
kadınlara göre daha yüksek oranda 
şikayette bulunduklarını tespit etti. 
 
Oteller yanıt vermiyor 
Yapılan araştırmada şikayetlere 
en çok hastaneler, en az da otel 
ve tatil köyleri tarafından yanıt 
verildiği belirlendi.  Konu hakkında 
açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. 
Dr. Ferika Özer Sarı, “Yaptığımız 
araştırmada otel ve tatil köyüne 
yönelik 397 şikayetin sadece 8’ine 
olumlu, 3’üne standart, 2’sine de 
müşterinin haksızlığını belirten 
olumsuz cevap verilmiş. Yani 384 
şikayet cevapsız kalmış.  
 
Hava yolları da personel 
Hastanelere yönelik 316 şikayetin 
97’sine olumlu, 142’sine standart, 
47’sine olumsuz cevap verilmiş. 
30 şikayet yanıtsız kalmış. Hava 
yollarına yönelik 299 şikayetin 
42’sine olumlu, 100’üne standart, 
65’ine olumsuz cevap verilmiş. 92 
şikayet yanıtsız kalmış. 

Otellere yönelik şikayetlerin 
başında yiyecek-içecek, oda ve 
genel temizlik, hava yollarına 
yönelik şikayetlerin başında 
personelin iş becerisine yönelik 
yetersizlik, bagaj ve geri ödeme 
talepleri, hastanelere yönelik 
şikayetlerin başında ise soruların 
cevapsız bırakılması, tepkisizlik 
ve personel kabalığı yer alıyor. 
Hastaneler ve hava yolu 
şirketleri elektronik şikayetleri 
değerlendirme konusunda otel 
işletmelerine göre çok daha 
başarılı ama her üç sektör için de 
bu oranın yüzde 100’e ulaşması 
şart.” 
 
“Cevapsız şikayetler 
itibarsızlaştırır” 
Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, 
internet üzerinde cevapsız 
bırakılan şikayetlerin işletmelerin 
itibarını azaltabileceğine dikkat 
çekti. Firmalarda sosyal medyayı 
yöneten kişilerin istihdam edilmesi 
gerektiğini belirten 

Alikılıç, “Günümüzde müşteriler, 
satın aldıkları ürün veya hizmet 
sonrası bir sorunla karşılaşınca 
şikayetlerini on-line ortamda dile 
getirmeye başladı. Geleneksel 
olarak yapılan şikayetler kurumla 
müşteri arasında kalırken 
elektronik şikayetler yüzlerce kişiye 
ulaşabilir. Yani elektronik şikayetler 
çok daha tehlikelidir ve işletmelerin 
itibarını azaltabilir. Bu nedenle 
işletmeler şikayetleri yüz yüze 
çözme konusunda gösterdikleri 
hassasiyeti elektronik ortamda da 
göstermeliler. İşletmelerin on-line 
şikayet sistemiyle ilgili bir ekip 
kurmaları şart” dedi. 
 
Otel ve tatil köyü şikayetlerinden 
bazıları şöyle:  
“Odamdan kurbağa çıktı” 
“Otele geldik, kapalı çıktı” 
“Otelde ordu disiplini vardı” 
“Büyük havuz sandık, 1.40 metre 
çıktı” 
“Patron köpeklerini üzerimize 
saldı” 
“Bağışıklık sistemimiz güçlendi” 
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Bursa’da Turizm Zirvesi
Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO),Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 
Bursa Sağlık Turizmi Derneği işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen 
“Bursa Medikal ve Termal Turizm Forumu” Merinos Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.   

“Bursa Medikal ve Termal Turizm 
Forumu” Merinos Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.  Arap 
Turizm Örgütü Başkanı Fehaid, 
forumun açılışında yaptığı 
konuşmada, bir Arap turistin 
gittiği ülkede 4 bin 500 ABD Doları 
harcama yaptığını söyledi.  
 
Terör turizmi etkiledi 
Fehaid, “Ortadoğu’da terör 
olayları turizmi olumsuz etkiledi, 
ama bu gibi durumlar bizi 
engelleyemeyecek. Biz Türkiye 
Cumhuriyeti ve İslam ülkeleri ile 
yapacağımız yolculuğu kesintiye 
uğratmayı düşünmüyoruz. 
Yolculuğumuzu kararlılıkla 
sürdüreceğiz” diye konuştu. 
 
Şifa şehri Bursa 
Vali Münir Karaloğlu da Bursa’nın 
tarihin her döneminde şifa şehri 
olduğunu, Osmanlı sultanlarına 
kadar herkesin Bursa’da şifa 
aradığını söyledi. Karaloğlu, 
yapımı devam eden 3 bin yatak 
kapasitesine sahip hastanelerin 
tamamlanmasıyla ilin sağlık 
ve medikal açıdan dünyanın en 
önemli merkezlerinden olacağını 
vurguladı. 

“Sağlık turizmi canlanacak” 
Sağlık ve turizm konusunda 
Bursa’nın uluslararası 
havaalanlarına uzak olmasının 
günümüze kadar bir problem 
olarak karşılarına çıktığını anlatan 
Karaloğlu, “İstanbul-Bursa-İzmir 
otoyolunun Altınova-Gemlik bölümü 
tamamlandı. İzmit Körfezi Geçiş 
Köprüsü de mayıs ayında hizmete 
açılacak. Otoyolun İstanbul-
Bursa bölümü açıldığında Sabiha 
Gökçen ile Bursa arası 40 dakikaya 
düşecek. Böylece Bursa’daki 
hastane ya da termal merkeze 
gelmek isteyen yabancı turistler

çok daha çabuk şehre ulaşabilecek” 
dedi. 
 
4 kıtadan 22 ülke 
Açılış törenine Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Abdulkadir 
Karlık, BTSO Sağlık Komisyonu 
Başkanı Dr. Mustafa Esgin, Bursa 
Sağlık Turizmi Derneği Başkanı 
Dr. Sedat Demir ve 22 ülkeden 
57 sektör temsilcisi katıldı. 
Açılış konuşmaları ve panellerin 
ardından 4 kıtadaki 22 ülkeden 
gelen 57 kişilik alım heyeti, ikili iş 
görüşmeleri yapıldı.
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Termal İyi Gelir 
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) yerli 
turistler için 10 otelin desteğiyle “Termal iyi gelir” kampanyası 
düzenledi. Sona eren kampanya ile tatilciler günlük 99 liradan başlayan 
fiyatlarla tatil yapma imkanı buldu.

Denizli Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Derneği (DENTUROD) 
Başkanı Gazi Murat Şen, “Termal 
İyi Gelir” kampanyasını Pamukkale 
ve Karahayıt’taki 4 ve 5 yıldızlı 
otellere yerli turist çekebilmek için 
düzenlediklerini söyledi.  
 
Termaliyigelir.com 
Kampanya hakkında bilgi almak 
isteyen vatandaşlar için «www.
termaliyigelir.com» adlı bir 
site kurduklarını aktaran Şen, 
“Tatilcilerimiz Pamukkale 
ve Karahayıt›ta 5 bin yatak 
kapasitesine sahip 4 ve 5 yıldızlı 10 
otelden rezervasyon yaptırabildiler” 
dedi.  
 
Hedef yerli turist  
Bu kampanya ile bölgedeki otellerin 
indirime gittiğini anlatan Şen, 
“Termal İyi Gelir Kampanyamız 
günlük 99 liradan başlayan 
fiyatlarla termal turizme hizmet 
verdi. 2015 yılında Türkiye’ye 
gelen turist sayısında azalma oldu. 
Pamukkale’ye gelen turist sayısı 
da önceki yıla göre yüzde 8 düştü. 
Rusya ile yaşanan uçak krizinin 
ardından ülkemize gelen turist 
sayısı da mutlaka azalacak.

Ayrıca, Avrupa’dan gelecek turistin 
de ne olacağını öngöremiyoruz. 
Yerli turist bu nedenle önemli” 
dedi.  
 
Oteller kampanyadan memnun 
Kampanyaya katılan 10 tesisin 
kampanyadan memnun olduklarını 
belirten Şen, “Kampanyaya 
katılan 10 adet tesis kampanya 
sonuçlarından memnun. Denizli 
Turizm Haftası kutlaması 
etkinliklerinde ‘Termal İyi Gelir’ 
kampanyasının daha geniş kitlelere 
ulaştırmak üzere oluşturduğumuz 
termaliyigelir  facebook grubuna 
üye olan sayfayı paylaşan kişilerden 
belirlenecek  

10 çifte bedeli DENTUROD 
tarafından karşılanacak 1 gece 
akşam yemeği, sabah kahvaltısı 
dahil konaklama imkanı sunacağız. 
Tüm Denizlili vatandaşlarımızın 
turizmin yaşadığı bu talihsiz 
günlerde bu kampanyaya destek 
vermesi bölgemiz turizmi için çok 
önemli” diye konuştu. 
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Ahmet Barut’a Devlet Onur Nişanı
Avusturya Cumhuriyeti,  2009 yılından beri Avusturya Antalya Fahri 
Konsolosu olan Barut Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Barut’a 
“Devlet Onur Nişanı” verdi. TÜROFED’in Kurucu Başkanı Ahmet Barut’u 
bu önemli gecede turizmciler yalnız bırakmadı.  
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Avusturya ve Türkiye arasındaki 
sosyal, kültürel ve ticari ilişkilere 
sağladığı katkılardan dolayı 
Avusturya Ankara Büyükelçisi 
Klaus Wölfer tarafından sunulan  
“Devlet Onur Nişanı” takdim 
resepsiyonuna; Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu ve CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Antalya 
Milletvekili Çetin Osman Budak da 
katıldı. 
 
Resepsiyon düzenlendi 
Barut Hotels Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Barut’a “Devlet Onur Nişanı” 
Avusturya Büyükelçisi Klaus 
Wölfer tarafından Akra Barut’ta 
düzenlenen resepsiyonda verildi. 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ve CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Antalya Milletvekili Çetin Osman 
Budak’ın da katıldığı resepsiyona 
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek, Manavgat Belediye 
Başkanı Şükrü Sözen, TÜROFED 
Başkanı Osman Ayık, AKTOB 
Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ATAV 
Başkanı Nizamettin Şen, 

MASTOB Başkanı Cengiz Haydar 
Barut ve turizmciler katıldı. 

Teşekkür etti 
Avusturya Ankara Büyükelçisi 
Klaus Wölfer’in, Avusturya-Türkiye 
arasındaki sosyal, kültürel ve 
ticari ilişkilere sağladığı katkı 
ve Avusturya vatandaşlarına 
gösterdiği yakın ilgi nedeniyle 
Avusturya Cumhuriyeti adına 
‘Devlet Onur Nişanı’nı takdim ettiği 
törende; 2009 yılından bu yana 
Avusturya Antalya Fahri Konsolosu 
olan Ahmet Barut, bu nişana 
kendisini layık gören Avusturya 
Cumhuriyetine teşekkür etti. 

“Fazlasıyla hak ediyor” 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
resepsiyonda yaptığı konuşmada; 
ülkeler ve kültürler arası ilişkilerin 
gelişmesinde sivil toplum 
kuruluşları ve kişilerin aldığı rolün 
önemine dikkat çekerken; Ahmet 
Barut’un Avusturya Devlet Onur 
Nişanı’nı fazlasıyla hak ettiğini 
sözlerine ekledi. 
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Gaziantep’in mozaikleri 
İsviçre’de tanıtıldı

Gaziantep’in mozaikleri, One Derneği’nin yürüttüğü Mozaik Yolu Projesi 
kapsamında İsviçre’de tanıtıldı. Mozaik Yolu projesinin uluslararası 
ilk adımı İsviçre’nin kültür ve kış sporları merkezi Gstaad’da, ünlü 
mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın mozaik detaylı eserlerinin de 
tanıtıldığı bir sergide atıldı. 
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Türkiye’nin kültürel mirasına, 
tarihi ve doğal zenginliklerine 
sahip çıkmayı ve uluslararası 
platformlara Türkiye’yi 
bir marka olarak taşımayı 
hedefleyen projelerine devam 
eden One Derneği, Gaziantepli 
Şölen çikolatalarının ana 
sponsorluğunda gerçekleştirdiği 
yeni projesi Mozaik Yolu için yurt 
dışı çalışmalarına başladı.  
 
Bilinirliliği artacak 
Proje, MÖ 4. binden günümüze 
kadar sayısız uygarlıkların, 
kültürlerin, inançların 
izlerini taşıyan Gaziantep, 
Kahramanmaraş, Hatay 
ve Şanlıurfa bölgelerinde, 
son yüzyılda yapılan kazı 
çalışmaları sonucu gün yüzüne 
çıkarılan sayısız mozaik eserin 
bilinirliklerinin artması ve dünya 
çapında tanınmasını hedefliyor.  
 
İlk tanıtım çalışması oldu 
Tüm dünyadan üst düzey kişilerin 
önemli buluşma merkezi 
olan Gstaad, One Derneği’nin 
Gaziantep, Kahramanmaraş, 
Şanlıurfa ve Hatay Büyükşehir 
Belediyeleri’nin desteğiyle ve 
Danışma Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. İlber Ortaylı’nın öncülüğüyle 
yürüteceği projenin uluslararası 
anlamda ilk tanıtım çalışmasına ev 
sahipliği yaptı. Sanat koleksiyoneri 
Bibi Gritti’nin desteğiyle Gstaad 
Palace Hotel’de düzenlenen özel 
gecede, Sevan Bıçakçı’nın mikro 
mozaik ayrıntılı yüzüklerini de 
içeren seçilmiş eserleri ile projeye 
özel hazırlanan Mozaik Yolu 
haritası sergilendi.  
 
Kraliyet ailesi katıldı 
Modacı Özlem Süer’in tasarladığı

mozaik desenli kıyafetlerin büyük 
ilgi gördüğü davete Britanya 
Kraliyet Ailesi mensubu Kent 
Prensesi Michael, Savoy Prensesi 
Gabriel, Kont ve Kontes Vianney 
d’Hendecourt, Savoy hanedanı 
Prens Vittorio Emmanuele ve 
Prenses Marina, Yugoslavya 
Prensi Michel, York Prensesi 
Eugenie, Prens Salman, Kont 
Alexandre de Lesseps, Kontes 
Anne d’assche, Kontes Louisa 
Seilem, Club Des Leaders 
Başkanı Jean Sebastien Robine ile 
Elizabeth Berracasa katıldı.  
 
Türkiye’den yüksek katılım 
Programa Türkiye’den Hatay 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Lütfü Savaş ile birlikte Şanlıurfa 
ve Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyeleri’nin temsilcileri 
katıldı. Gaziantep ise Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Deniz 
Köken, Kurumsal İletişim Daire 
Başkanı Nuraydın Arıkan ve AB 
ve Projeler Şube Müdürü Derman 
Kahraman ile temsil edildi.  
 
Korumak ve yaşatmak 
Gecede konuşma yapan One 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Demet Sabancı Çetindoğan, her 
ülkenin yüzlerce, binlerce hatta 
bazen onbinlerce yıllık tarihe sahip 
eserlere sahip olduğunu

söyleyerek, “Bu eserler var 
oldukları ve bulundukları 
topraklarda yaşayan insanlara, 
kurumlara, devletlere sıradan 
bir eşya gibi ait değil, aslında 
onlara sadece emanettir. Çünkü 
bu eserler yasal olarak var 
oldukları ülkelere ait olsalar 
da aslen bütün insanlığa ait 
değerlerdir. Hatta bunlar sadece 
zamanımız içinde bütün insanlığa 
değil, aynı zamanda gelecek 
kuşakların da üstünde hakkı 
olan eserlerdir. İşte bu yüzden 
dünyanın hangi köşesinde olursa 
olsun herhangi bir tarihi eser 
bir daha geri getirilemeyecek 
şekilde yok edilse hepimizin 
içi acır, hepimiz bunu kendi öz 
kaybımız olarak hissederiz. İşte 
bu yüzden bu eserleri korumak, 
yaşatmak ve ne kadar değerli 
olduklarını hissettirerek, tanıtımını 
yapmak son derece önemli, 
hassas ve bütün insanlık adına 
kutsal bir görevdir. İşte biz de 
çalışmalarımızı bu anlayış ve 
titizlik içinde sürdürmeye gayret 
ediyoruz” dedi.
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Turizmde çocuk istismarı
ITB Berlin Fuarı’nda 31. toplantısı düzenlenen Çocuk İstismarı Dünya 
Turizm Ağı, özel sektörün turizmdeki çocuk istismarıyla mücadelesindeki 
rolüne dikkat çekti. Toplantıda bilinçlendirmeyi arttırma, personel eğitimi 
ve turizm değerler zinciri kapsamındaki uygulamalar üzerinde duruldu.

UNWTO Genel Sekreteri Talep 
Rifai, açılış konuşmasında, çocuk 
istismarı konusunda birlik olmaya 
ihtiyaç olduğunu belirtti. Dernek 
Başkanı Carol Bellamy ise bir 
platform olarak rollerini tekrar 
hatırlatarak, turizmdeki çocuk 
istismarına karşı mücadelede 
hakkında araştırmalar ve yararlı 
uygulamaları anlattı. 
 
Raporlama eksikliği 
Toplantıda Seyahat ve Turizmde 
Çocuklara Cinsel İstismarı 
Sonlandırma Yüksek Düzey Küresel 
Gücü Başkanı Najat Maalla M’jid, 
kendi dernekleri tarafından 
yürütülen küresel çalışmanın ilk 
bulgularını paylaştı. Sektörde 
çocukları cinsel istismardan 
korumanın önündeki ana engeller 
olarak raporlama eksikliği, yetersiz 
mevzuat ve internetin anonimliği 
olduğu işaret edildi.  
 
Eğitime dikkat çekildi 
İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği 
(ABTA), yeni bir trend olan gönüllü 
turizmcilikle beraber turizmde 
çocuk istismarına ve bu konuda 
turizm çalışanlarının eğitilmesine 
dikkat çekti. TUI Grup da bu 
konuda hassasiyetini belirterek 
çocuk istismarının öneminin ve 
önlenmesinin bu konuda farklılık 
yaratılmasının ve turizm

sektöründe bu istismarın önüne 
geçilmesi ile ilgili tüm turizm 
birliklerine önemli görevler 
düştüğünü bildirdi. 
 
Farkındalık yaratılacak 
Uluslararası Çalışmalar ve Stratejik 
Ağ Kurumu’nun önemle üzerinde 
durulması gerektiğini belirttiği 
bir diğer konu ise cinsel açıdan 
çalışmaya zorlanan kadınlar ve 
bu kadınları başka ülkelerde 
çalışmaları için zorlayan kişilerin 
engellemesidir. Turizmde çocuk 
istismarı ve çocukların korunması 
Dünya

Turizm Örgütü, hükümetler, 
uluslararası organizasyonlar, 
sivil toplum kuruluşları, turizm 
toplulukları ve medya gibi birçok 
kurum tarafından üzerinde 
çalışılması gereken bir konudur.  
Her yıl seyahat ve turizm 
fuarlarında yapılan toplantılarla, 
farkındalığı yaratmakla, en iyi 
uygulamayı tartışarak, farklı 
deneyimleri paylaşarak ve bu 
konuyla ilgili Dünya Turizm 
Örgütü turizmde uluslararası etik 
kodlar belirleyerek bu konunun 
çözümlenmesi beklenmektedir.
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Taleb Rifai: “Güvenli seyahat 
için işbirliğine ihtiyaç var” 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri 
Taleb Rifai, 50. ITB Berlin Fuarı açılışında yaptığı konuşmada, sektör 
için güvenli ve kusursuz seyahat sağlamanın, teknolojinin sağladığı 
fırsatları arttırmanın ve daha sürdürülebilir bir sektöre doğru gidişi 
hızlandırmanın sektörün öncelikleri olduğunu söyledi. 

UNWTO Genel Sekreteri Taleb 
Rifai yaptığı konuşmada turizm ve 
güvenlik konusuna dikkat çekerek, 
“Küresel sorunlar küresel çözüm 
talepleri doğuruyor ve turizmin 
gelişmesi büyük ölçüde emniyetli, 
güvenli ve hatasız seyahat 
sağlama kapasitemize bağlı olarak 
gerçekleşiyor. İşbirliğine ihtiyacımız 
var, soyutlanmaya değil” dedi. 
 
Güvenli ve kusursuz seyahat 
Rifai ayrıca, turizmin, ulusal ve 
uluslararası güvenlik gündeminde 
tamamen bütünleşmesi çağrısında 
bulundu ve “Bugün karşı karşıya 
kaldığımız güvenlik sorunları yeni 
duvarlar inşa etmemize neden 
olmamalı; güvenliği sağlamak ve 
daha kusursuz seyahat imkanı 
sağlamak her zaman el ele 
gerçekleşebilir” dedi.  
 
Yeni fırsatlar 
Teknoloji ve yenilik hususunda ise 
Rifai “Teknolojinin sektörümüze 
etkilerini daha iyi anlamamız ve 
destinasyonların rekabet gücünü 
geliştirecek, seyahati daha güvenilir 
ve kolay hale getirecek ve doğal 

kaynaklarımızı daha verimli 
kullanmamızı sağlayacak yeni 
fırsatlar yaratmaya ihtiyacımız 
vardır” diye konuştu.  
 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
Turizm sektörünü sürdürülebilirlik 
gündemini sahiplenmeye 
çağıran Rifai, turizm sektörünün 
‘Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ne katkısını 

sağlamlaştıracak iş stratejileri ve 
politikalar geliştirmek için çaba 
sarf etme zamanı olduğunu söyledi 
ve “İklim değişikliğini azaltma, 
etkili kaynak kullanımı, fakirliğin 
azaltılması ve kapsamlı büyüme 
turizm gelişiminin merkezinde 
olmalıdır. Şunu açıklığa 
kavuşturmalıyız ki, ekonomik 
büyüme ve sürdürülebilirlik karşıt 
görüşte değildir” diye ekledi. 
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Gözde 10 sanat oteli

Her yıl Dünya Sanat Günü’nde, 15 
Nisan’da doğan efsane sanatçı 
Leonardo da Vinci ile dünya 
çapındaki diğer güzel sanatlar 
ustaları anılıyor. 

Bu önemli gün öncesinde sanat 
temalı oteller içinde adeta bir 
‘Mona Lisa’ bulmayı amaçlayan 
Hotels.com’un hazırladığı listedeki 
oteller, en titiz sanat tutkunlarını 

bile memnun edecek kalitede 
eserlere sahip.  
Bu 10 otele yine 15 Nisan’da 
düzenlenecek prestijli Hotels.com 
Loved by Guests ödül töreninde 

Dünyanın farklı yerlerindeki oteller, ikonlaşmış şaheserlerin, çağdaş 
sanat eserlerinin ve ilham verici enstalasyonların sergilendiği mekânlar 
haline geliyor. Hotels.com 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutlamak 
amacıyla, otel misafirleri tarafından seçilen sanat temalı en iyi 10 oteli 
açıklıyor. 

Haber 
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gold ödülü verilecek. Ödül sahipleri, 
bu otellerde bizzat konaklayan 
misafirlerin yazdığı, yaklaşık 20 
milyon gerçek ve güvenilir misafir 
yorumu temel alınarak seçildi. En 
iyi ortalama misafir puanına sahip 
olan oteller ödüle layık görüldü. 
Gold ödülü sadece 5 üzerinden 4,7 
puan alan otellere veriliyor. 
Warhol, Pollock ve Picasso gibi 
sanatçıların kalmaktan gurur 
duyacağı ödüllü 10 sanat oteli 
şöyle: 
 
The Surrey - New York 
New York’un en büyük ve en önemli 
sanat koleksiyonlarından birine 
ev sahipliği yapan bu Madison 
Avenue oteli tüm sanatseverlerin 
düşlerini süslüyor. Çünkü bu 5 
yıldızlı otelin sanat koleksiyonu 
da en azından 5 yıldızı hak ediyor. 
Oteldeki en önemli eser, Chuck 
Close’nun süper model Kate 
Moss’u resmettiği dev portre. 
Diğer yandan otelde yer yer göze 
çarpan “art deco” etkiler, 90’lı 
yılların ilham verdiği tasarım 
anlayışıyla birleşiyor. Otelde Jenny 
Holzer, Cecily Brown ve Richard 
Serra gibi sanatçıların eserlerini 
görmek mümkün. Otelde bizzat 
kalan misafirlerin yazdığı yorumlar 
doğrultusunda, 5 üzerinden 
4,7 puan alan bu otele Hotels.
com Loved by Guests ödülleri 
kapsamında gold ödül verilecek.  
Otelde gecelik 480 Euro’dan 
başlayan fiyatlarla oda bulmak 
mümkün. 
 
The First Luxury Art Hotel - Roma 
Bu 5 yıldızlı otelin her köşesinde 
birinci sınıf sanat eserleri 
sergileniyor. The First Luxury Art 
Hotel Roma’daki konaklamanızda, 
İtalyan sanatçıların süitlerde 
sergilenen muhteşem çağdaş sanat 
eserlerini görebilirsiniz.

 Her odasının adeta size özel 
küçük ve özel bir galeriyi andırdığı 
otel, kalıcı ve geçici sergilere de 
ev sahipliği yapıyor. Otelde bizzat 
kalan misafirlerin yazdığı yorumlar 
doğrultusunda, 5 üzerinden 
4,7 puan alan bu otele Hotels.
com Loved by Guests ödülleri 
kapsamında gold ödül verilecek. 
Otelde gecelik 342 Euro’dan 
başlayan fiyatlarla oda bulmak 
mümkün. 
 
Hotel Éclat - Pekin  
Pekin’deki bu 5 yıldızlı oteli 
tanıtmak için ‘lüks bir sanat 
deneyimi’ kelimlerini kullanmak en 
doğrusu. Hotel Éclat odalarında ve 
lobilerinde, 100’ü aşan parçadan 
oluşan inanılmaz bir sanat 
koleksiyonu sergileniyor. Salvador 
Dali, Andy Warhol, Pierre Matter, 
Zhang Guolang, Chen Wen Ling, 
Gao Xiao Wu, Zou Liang gibi sanat 
dehalarının orijinal heykelleri ve 
resimleri bu koleksiyondaki eserler 
arasında. Otelde bizzat kalan 
misafirlerin yazdığı yorumlar

doğrultusunda, 5 üzerinden 
4,8 puan alan bu otele Hotels.
com Loved by Guests ödülleri 
kapsamında gold ödül verilecek. 
Otelde gecelik 258 Euro’dan 
başlayan fiyatlarla oda bulmak 
mümkün. 
 
The Art, A Hotel - Denver 
Denver’daki bu yeni 5 yıldızlı lüks 
otelde, çağdaş bir tasarım anlayışı 
yüksek teknoloji ürünü özelliklerle 
birlikte sunuluyor. Oteldeki 
iki galeride, lobi alanlarında 
ve odalarda göz alıcı sanat 
eserleri sergileniyor. Oteldeki en 
önemli sanat eseri 22.000 LED 
ışık kullanılarak hazırlanan bir 
enstalasyon. Yine otel genelindeki 
sanat eserlerinin çoğu Denver 
Sanat Müzesi küratörü Dianne 
Vanderlip’in aracılığıyla sağlanmış. 
Otelde bizzat kalan misafirlerin 
yazdığı yorumlar doğrultusunda, 
5 üzerinden 4,8 puan alan bu 
otele Hotels.com Loved by Guests 
ödülleri kapsamında gold ödül 
verilecek. 

TÜROFED / 87



Otelde gecelik 198 Euro’dan 
başlayan fiyatlarla oda bulmak 
mümkün. 
 
21c Museum Hotel - Louisville 
Bu otele girer girmez çevreyi 
incelemeye ve kült sanat eserlerini 
görmeye başlıyorsunuz. Çünkü 
otel, aynı zamanda bir çağdaş 
sanat müzesi olarak hizmet veriyor. 
Louisville merkezindeki bu 5 
yıldızlı otel, 19. yüzyıldan kalma 
bir deponun restore edilmesiyle 
oluşturulmuş. Oteldeki eserlerse, 
dünyaca ünlü çağdaş sanatçıların 
eserlerine atıfta bulunuyor. 
Otelde bizzat kalan misafirlerin 
yazdığı yorumlar doğrultusunda, 
5 üzerinden 4,8 puan alan bu 
otele Hotels.com Loved by Guests 
ödülleri kapsamında gold ödül 
verilecek. Otelde gecelik 198 
Euro’dan başlayan fiyatlarla oda 
bulmak mümkün. 
 
Andaz Amsterdam Prinsengracht - 
Amsterdam 
Bir zamanlar Amsterdam’ın ana 
halk kütüphanesi olan binada 
hizmet veren bu 5 yıldızlı otel, 
Marcel Wanders tarafından Lewis 
Carroll’un Alice Harikalar Diyarında 
temasından ilham alınarak 
tasarlanmış. Dolayısıyla oldukça 
şık ve gerçeküstü bir atmosfere 
sahip. Otel koleksiyonundaki 40 
sanat eseri, koridorlardaki ve 
lobideki ekranlarda teşhir ediliyor. 
Daha fazlasını istediğinizdeyse, 
odadaki özel sanat kanalına göz 
atabiliyorsunuz. Otelde bizzat 
kalan misafirlerin yazdığı yorumlar 
doğrultusunda, 5 üzerinden 
4,8 puan alan bu otele Hotels.
com Loved by Guests ödülleri 
kapsamında gold ödül verilecek. 
Otelde gecelik 338 Euro’dan 
başlayan fiyatlarla oda bulmak 
mümkün. 

South Place Hotel - Londra 
Londra’nın doğusundaki bu 5 
yıldızlı otel göz alıcı bir sanat 
koleksiyonuna sahip. Oteldeki 
80 odanın her birinde Londralı 
sanatçıların imzasını taşıyan 
modern sanat eserleri bulunuyor. 
Ayrıca otelin lobisi, restoranı ve 
barları da bu noktalar için özel 
olarak tasarlanmış sanat eserlerine 
ev sahipliği yapıyor. Bunlar 
arasında John Vincent Aranda’nın 
pop-art baskı çalışmaları ve Hoxton 
Art Gallery’nin eserleri önce çıkıyor. 
Otelde bizzat kalan misafirlerin 
yazdığı yorumlar doğrultusunda, 
5 üzerinden 4,7 puan alan bu 
otele Hotels.com Loved by Guests 
ödülleri kapsamında gold ödül 
verilecek. Otelde gecelik 226 
Euro’dan başlayan fiyatlarla oda 
bulmak mümkün. 
 
New Art Hotel - Atina 
Bu 5 yıldızlı ve oldukça havalı 
sanat oteli, modern sanattan 
hoşlananların rüyalarını süsleyecek 
cinsten. Tanınmış sanat eseri 
koleksiyoncusu Dakis Joannou’nun 
tasarımıyla çevre dostu teknikler 
kullanılarak inşa edilen otelin 
genelinde, çevre duyarlılığı 
teması vurgulanıyor. Sonuç ise 
göz kamaştırıcı: Muhteşem bir 
iç tasarım, sıra dışı mobilyalar 
ve el yapımı tesisat sayesinde 
misafirlerin kendilerini büyük bir 
enstalasyon çalışmasının içinde 
hissediyor. Otelde bizzat kalan 
misafirlerin yazdığı yorumlar 
doğrultusunda, 5 üzerinden 
4,7 puan alan bu otele Hotels.
com Loved by Guests ödülleri 
kapsamında gold ödül verilecek. 
Otelde gecelik 163 Euro’dan 
başlayan fiyatlarla oda bulmak 
mümkün.

Palace Hotel - Tokyo  
Bu 5 yıldızlı otel, Tokyo’nun lüks 
otelleri arasına nispeten yeni 
katıldı. İmparatorluk Sarayı 
bahçelerine bitişik konumdaki 
otel, ‘The Art of Palace Hotel’ adlı 
kendi sanat kitabına da sahip ve 
misafirlerine şehir içinde özel 
sanat gezilerine katılma fırsatı 
sağlayan paketler sunuyor.  Ayrıca 
Otelde Japonya’nın en önemli 
sanatçılarının otel için özel olarak 
ürettikleri 1.000’in üzerinde eser 
bulunuyor. Otelde bizzat kalan 
misafirlerin yazdığı yorumlar 
doğrultusunda, 5 üzerinden 
4,8 puan alan bu otele Hotels.
com Loved by Guests ödülleri 
kapsamında gold ödül verilecek. 
Otelde gecelik 484 Euro’dan 
başlayan fiyatlarla oda bulmak 
mümkün. 
 
Le Palais Art Hotel - Prag 
Bu 5 yıldızlı lüks otel, 1897 yılında 
inşa edilen ve şehrin en güzel 
Bello Époque mimari örnekleri 
arasında yer alan bir sarayda 
hizmet veriyor. Üstelik otel tasarımı 
kadar, Çek Cumhuriyeti’nden ve 
dünya genelinden sanatçıların 
eserlerine ev sahipliği yapmasıyla 
da dikkat çekiyor. Otelde aynı 
zamanda Avrupa’daki en büyük Le 
Corbusier orijinal grafik eserleri 
koleksiyonunu incelemek de 
mümkün. Otelde bizzat kalan 
misafirlerin yazdığı yorumlar 
doğrultusunda, 5 üzerinden 
4,8 puan alan bu otele Hotels.
com Loved by Guests ödülleri 
kapsamında gold ödül verilecek. 
Otelde gecelik 223 Euro’dan 
başlayan fiyatlarla oda bulmak 
mümkün.
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Kayalar Kimya, Boya 
Teknolojileri Merkezi’ni açtı

Türkiye’nin en büyük boya ve vernik üreticisi Kayalar Kimya, Antalya’da 
Boya Teknolojileri Merkezi’ni hizmete açtı. Kayalar Kimya 1000 m2 
kapalı alan üzerine kurduğu Boya Teknolojileri Merkezi’nde sektöre 
merak edilen tüm konularda eğitimler verecek. 
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Kayalar Kimya Antalya Boya 
Teknolojileri Merkezi, düzenlenen 
tören ile hizmete girdi. 
Gerçekleştirilen açılışa Kayalar 
Kimya Yönetim Kurulu Başkanı 
Ersin K. Kayalar, Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı 
Davut Çetin, ATSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Akdeniz 
Turistik Otelciler ve İşletmeciler 
Birliği (AKTOB) Başkanı Yusuf 
Hacısüleyman, Türkiye Otelciler 
Federasyonu (TÜROFED) Başkanı 
Osman Ayık, Manavgat Side Turistik 
Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) 
Başkanı Cengiz Haydar Barut ve çok 
sayıda konuk katıldı. 
 
Oteller için vazgeçilmez  
Açılış sırasında bir konuşma 
gerçekleştiren Kayalar Kimya 
Yönetim Kurulu Başkanı Ersin 
K. Kayalar, Boya Teknolojileri 
Merkezi’nin sunduğu çözümler ile 
Antalya bölgesinde bulunan inşaat ve 
oteller için vazgeçilmez bir merkez 
konumunda olacağını belirtti. 
 
Profesyonel Ar-Ge 
Üretim hayatına 1976 yılında 
başlayan Kayalar Kimya, Türkiye ve 
İspanya’da 59 bin m2 alana kurulu 
son teknoloji ile donatılmış iki tesise 
sahiptir. 1700 m2’lik laboratuvar 
alanı ve 70 kişilik profesyonel Ar-
Ge Merkezi kadrosu ile 60 ülkeye 
ihracat yapan Kayalar Kimya 
Avrupa’nın sayılı üreticilerinden biri 
konumunda yer alıyor. 
 
Ürünleri yakından tanıtacak 
Kayalar Kimya 1000 m2 kapalı alan 
üzerine kurduğu “Boya Teknolojileri 
Merkezi”nde sektörde merak edilen 
tüm konularda eğitimler verecek. 
Yeniliklerin ve son teknolojik 
çözümlerin uygulamalı olarak 
gösterileceği “Boya Teknolojileri 
Merkezi” sektörde bulunan eğitim 
ve ürünlerin yakından tanınması 
konularındaki açığı kapatacak. 

Sorunları çözecek 
İnşaat sektöründe boyaların doğru 
uygulama ve kullanımlarını Düfa 
Boya’nın zengin renk seçenekleri 
ve kalitesi ile görme imkanı 
sunacak olan “Boya Teknolojileri 
Merkezi’nde, Antalya gibi sıcak 
iklimlere sahip bölgelerde 
karşılaşılan sorunlara çözümler 
bulacak uzun ömürlü kalıcı 
renkler elde etmenin püf noktaları 
keşfedilecek. 
 
Uygulamalı anlatım 
Türkiye’nin mobilya boya ve vernik 
alanında en büyük markası Genç 
Boya-Vernik ürünlerinin bulunduğu 

merkezde ürünler uygulamalı 
olarak anlatılacak. Özellikle dış 
cephe ahşap uygulamalarında 
iklim koşulları nedeni ile oluşan 
deformasyonların önüne geçilecek 
su bazlı ahşap boya ve vernikleri gibi 
bölgesel sorunlara cevap verecek 
ürünleri bünyesinde bulunduran 
merkez, mühendislere, mimarlara, 
boya ve mobilya ustalarına yeni 
ufuklar açacak. 
 
Çözüm noktası 
Uzun dönemli boya ve uygulama 
çözümleri sunacak “Boya 
Teknolojileri Merkezi” Antalya’nın 
yeni çözüm noktası olacak.
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Fransızlar 
Bodrum’a hayran kaldı

Bodrum Belediyesi ve TAV 
Havalimanları işbirliğiyle 
Bodrum’da turizm sezonunu 
hareketlendirmek amacıyla 30 
Mart - 15 Haziran 2016 tarihleri 
arasında 12 ülkeden yaklaşık 700 
turizm seyahat gazetecisi, sosyal 
medya fenomeni ve internet 
bloggerları Bodrum’a davet 
edildi. Başbakanlık Tanıtma Fonu, 
Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) 
Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum 
Ticaret Odası ile MondialTourism 
ve Cafe Tur’un da destek verdiği 
çalışmalar kapsamında gazeteci ve 
yazarlardan oluşan Fransız grup, 
Paris’in de aralarında bulunduğu 
Fransa’nın altı şehrinden Bodrum’a 
gelerek çalışmalarını tamamladı. 
 
Bodrum’u tanıdılar 
Milas Bodrum Havalimanı CIP 
bölümde düzenlenen hoş geldiniz 
kokteyli ile karşılanan Fransız grup, 
ilk gün konaklayacakları Voyage 
Bodrum Otel’e geçtiler.  
2. gün sabah saatlerinde ise 
Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji 
Müzesi ile ilk gezilerine başladı ve 
ardından Bodrum Belediyesi

Trafo Bodrum Cafe’de, Bodrum 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantıya katıldı. 
Bodrum Belediye Başkanı ve 
Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı 
Mehmet Kocadon’un da katılımıyla 
görseller eşliğinde Bodrum 
tanıtımının yapıldığı toplantı 
sonunda ise grup, Turgutreis’teki 
Swiss Otel’e geçerek tesisi inceledi, 
Kadıkalesi’ndeki Sienji Well Being 
Resort’te ise detoks

tanıtım programına katıldı. Öğleden 
sonra Yalıkavak Palmarina’yı da 
gezerek akşam saatlerinde ise yine 
Yalıkavak Palmarina’da yer alan 
Sait Restaurant’ta akşam yemeğini 
yediler. 
 
Mavi Yolculuk 
3. günün sabahı Bodrum’un 
Türkbükü koyundaki Mandarin 
Oriental Otel’i ziyaret eden Fransız 
konuklar, tüm tesisi gezip

Fransa’nın 6 şehrinden Bodrum’a gelen 35 Fransız gazeteci, sosyal 
medya fenomeni ve blog yazarları, 4 gün boyunca Bodrum yarımadasını 
gezdi. Bodrum Otelciler Derneği’nin  (BODER) de destek verdiği 
çalışmalar kapsamında Bodrum’a gelen Fransız grup, Bodrum’a hayran 
kaldı.
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inceleyerek otel yetkililerinden bilgi 
aldı. Program kapsamında Bodrum 
Limanı’na hareket eden grup, 
L’orient ve Sema Tuana Gelidonya 
adlı iki adet ahşap Bodrum guletiyle 
Mavi Yolculuğa çıkarak Ege 
sularına açıldı. Bodrum Akvaryum 
Koyu gibi denizden pek çok koyu 
görme fırsatını edinen Fransızlar, 
Bodrum’un doğal güzelliklerine, 
yeşil ve mavinin birleştiği koylara 
hayran kaldılar. 
 
Bodrum gecelerini yaşadılar 
Turun ardından Fransız gazeteci 
ve yazarlar, kendileri için ayrılan 
serbest zamanda, Bodrum çarşısını 
gezerek alışveriş yaptılar. Çarşıdaki 
Bodrum Deniz Müzesi’ni de ziyaret 
eden grup, Bodrum’un denizcilik 
tarihi ve Hasan Güleşçi’nin deniz 
kabukları koleksiyonu hakkında da 
müze yetkililerinden bilgi aldı. Gece 
ise Bodrum Barlar Sokağı’ndaki 
Mandalin Bar’da, Türkçe ve yabancı 
şarkılar eşliğinde eğlenerek 
Bodrum gecelerinin keyfini 
yaşadılar. 
 
4 gün boyunca gezdiler 
Gezinin son günü Fransız grup, 
Labranda antik kentini gezerek, 
doğayla iç içe, tarihi kalıntıların 
arasında geçirdikleri günün 
ardından Bodrum Antik Tiyatro’yu 
da ziyaret etti. Hemen sonrasında 
da Ortakent Yahşi’deki Bodrum Golf 
ve Tenis Kulübü’ne geçerek tesisi 
inceledi ve Turgutreis Countryranch 
Atlı Spor Kulübü’nü de ziyaret 
etti. Fransızlar, atlı spor kulübü 
ziyaretlerinin ardından ise Myndos 
kapısına giderek tarihi mekanı 
fotoğrafladı. Son gün, akşam 
yemeğini de, Bodrum Marina Yacht 
Clup’te yedi. 4 günlük gezileri 
boyunca çoğu Bodrum’u ilk kez 
görmüş olduklarını ifade eden 
Fransız gazeteci ve yazarlar, 

Bodrum’a hayran kaldıklarını ifade 
ettiler. 
 
Bodrum’u ülkelerinde tanıtacaklar 
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet 
Kocadon, çalışmalar kapsamında 
gelen ilk misafir grubunun 
Bodrum’a hayran kaldığını ifade 
ederek, “Bir turizm kenti olan 
Bodrum’u tüm dünyaya en iyi 
şekilde tanıtmak için mücadelemizi 
sürdürüyoruz. TAV Havalimanı 
Holding yetkilileriyle yapmış 
olduğumuz görüşmeler sonunda, 
30 Mart - 15 Haziran tarihleri 
arasında bir çalışma başlattık. 

12 ülkeden turizm seyahat 
gazetecileri, sosyal medya 
fenomenleri ve blog yazarlarından 
oluşan ilk grup olan 35 kişilik 
Fransız grubunu Bodrum’da 
ağırlayarak, onlara Bodrum’un 
güzelliklerini tanıttık. Gezi 
sonunda Bodrum’a hayran 
kaldıklarını söyleyen Fransızlar, 
misafirperverliğimiz için de 
ayrıca bizlere teşekkür ettiler. 
Çektikleri fotoğraf ve videolar 
yanı sıra yazılarıyla ülkelerinde ve 
Avrupa’da Bodrum’u en iyi şekilde 
tanıtacaklarına inanıyorum.” dedi.
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Didim nasıl markalaşacak?
Türkiye turizminin geleceği Didim’de tartışıldı. Turizm Araştırmaları 
Derneği (TURAD) ve Didim Belediyesi’nin birlikte organize ettiği 
“Turizmin Bugünü ve Geleceği; Analogdan Dijital Çağa Geçiş, Bölgesel 
Markalaşma ve Sürdürülebilirlik” konulu panel Didim Elegance Hotel’de 
gerçekleştirildi. 

Toplantıya Didim Belediye Başkanı 
Deniz Atabay, TURAD Başkanı 
Bahattin Yücel, TÜROFED Başkanı 
Osman Ayık, GETOB Başkanı Bülent 
Bülbüloğlu, Didim Kaymakamı 
İskender Yönder ve çok sayıda 
turizmci katıldı. 
 
“Kompleksimiz yok” 
TURAD Başkanı Bahattin Yücel’in 
açılış konuşmasının ardından 
kürsüye gelen Didim Belediye 
Başkanı Deniz Atabay şunları 
söyledi: “Kendimizi sert bir şekilde 
eleştirmezsek analog çağda 
yakalayamadığımız çizgiyi dijital 
çağda da yakalayamayız. Didim çok 
hızlı büyüdü ama gelişemedi. Çok 
önemli planlamalar yapılamadı. 
Bunu çok net ortaya koymak lazım. 
Belediyenin gücüyle turizmde bazı 
şeyleri değiştirmek istiyoruz ama 
yetmiyor. Hiçbir kompleksimiz 
yok. Bütün eksiklerimizi biliyoruz. 
Didim önemli bir turizm ilçesi ama 
sahip çıkmamız lazım. Ben bir 
turizmci olarak sizlerden yardım 
istiyorum. İlçenin ufkunu açıp, 
turizmi çeşitlendirmek adına bazı 
yatırımlar yapıyoruz. Bugüne kadar 
eksikleri tespit edip belediyenin 
gücünün sınırlarını da aşarak 
çalışmalar başlattık. 

Yerel insanların kendilerini rahat 
hissedebilecekleri bir ortam 
yaratma mücadelesi içindeyiz. 2 yıl 
içinde yaptıklarımızı kamuoyuna 
çıkarmaya başlayacağız.”   
 
“Herkes bu işi bir ucundan tuttu” 
Didim’de turizme ilişkin konuların 
bir araya gelerek karar verilmesi 
gereken konular olduğunu 
dile getiren Didim Kaymakamı 
İskender Yönder, “Önümüzdeki 
hafta yaklaşık 50 kişilik bir ekiple 
Berlin’e gideceğiz. Derdimiz 
gezmek değil. Her birimiz turizmin 
neferi olarak çalışıyoruz. Herkes 
bu işi bir ucundan tuttu. Kendi 
eksiklerimizi ve yanlışlarımızı 
belki biz göremiyoruz, sizlerin 
eleştirilerinin bizi yönlendireceğini 
düşünüyorum. 64 binlerden 73 
bin nüfuslara geldik yılda 10 bin 
artış gerçekleşti. Artık analogtan 
dijitale geçerken bu değişimlerin 
de farkına varmak lazım. Didim 
Turizm Ticaret Serbest Bölgesi ile 
alakalı bir çalışma var. Bununla 
ilgili olumlu sonuçların alınacağını 
düşünüyorum” dedi. 
 
Didim nasıl markalaşacak? 
Projeye bir yıl önce başladıklarını 
ifade eden TURAD İş Ortağı 

Ayşegül Çakır, “Bu süreçte pek 
çok olumsuzlukla karşılaştık 
ancak çalışmaktan vazgeçmedik. 
Büyük uluslararası bir ekip olarak 
birçok deneyimi bir araya getirip 
çok yönlü bakmaya çalıştık. Farklı 
görüşleri dinleyip projemizin 
adına “markalaşma” dedik. Kitle 
turizminden bireysel turizme 
doğru bir gidiş var. Hızlı kavram 
değişimleri çok seçenek yaratıyor. 
Tüketiciler seçimde zorlaşıyor. 
Didim’in hangi özellikle bireylere 
ulaşabileceğini kurgulayacağımız 
bu projede markalaşma adı altında 
hem bölgesel faaliyetler hem 
de işletmelere dönük faaliyetler 
yaparak sürdürülebilirlik kısmına 
geçeceğiz” diye konuştu.

“Beklentiler gerçeği belirliyor” 
Toplantıda bir sunum yapan ve 
teşhis koymadan hemen tedavi 
istendiğini ifade eden CNN Türk 
Ekonomi Müdürü Emin Çapa, 
“Dünyada ne olduğunuzun değil 
nasıl algılandığınızın önemi artıyor. 
Algıya göre pozisyonlanmamız 
lazım. İnsanlar tatile gitmeden 
önce nasıl bir tatile gideceklerinin 
kararını veriyorlar. Tatile 
gittikleri zaman sadece bu kararı 
uyguluyorlar. 
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Beklentiler gerçeği belirler. Gerçek 
beklentileri belirlemez. Örneğin 
otellerde oda fiyatlarındaki farklılık 
aslında kendinizi konumlama 
farkıyla ilgili. Kullandığımız mallara 
bir imaj yükleniyor ve biz aslında 
ihtiyaçlarımızı gidermiyoruz. Siz 
istediğiniz kadar güzel tesisler 
yapın ülkenizin algısı nasılsa 
ona göre değer biçiliyor. Bir algı 
yaratıp bunu insanlara nasıl kabul 
ettirdiğiniz önemli. Noel Baba 
neden Efes’ten Kuzey’e gitti. Bence 
biz Güney Kore’ye bakmalıyız. 
Turizmciler Kore’ye bakmalı. 
Kore’de bir lahana turşusunu 
tanıtmak için 1.2 milyar ABD 
Doları para ayırmışlar. Her şeyi bir 
degree dönüştürebilirsiniz. Eminim 
sizin elinizde de bu var” şeklinde 
konuştu.  
 
Dijital çağa nasıl gelindi? 
Turizm Yazarı Fehmi Köfteoğlu 
ise konuşmasında turizmin 
dünden bugüne gelişimini ortaya 
koydu.  Köfteoğlu şunları söyledi: 
“Seyahatin turizme dönüşmesi II. 
Dünya Savaşı’ndan sonradır. Bu 
yıkımdan sonra çöken moral ve 
ekonominin toparlanması için en 
kolay olarak turizm sektöründen 
başlanıyor ve bir devlet 
politikası olarak kitleselleşiyor. 
Aristokratların yaptığı iş olmaktan 
çıkıyor.  Çeşitli destinasyonlar 
oluşmaya başlıyor. İspanya 
bunların başında geliyor. Bu dönem 
yeteneğe dayalı bir dönem.”

30 yıllık birikim 
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 
bazı rakamlara vererek turizmin 
bugün geldiği noktayı gözler 
önüne serdi. Ayık konuşmasında; 
Türkiye ve İspanya’nın sezonsallık 
sorunu yaşadığını, dijitalleşmenin 
tur operatörü operasyonlarını 
zorlaştırdığını söyledi. Ayık şöyle 
konuştu: “30 yılda önemli bir 
birikim kazandık ve şimdi bunu 
harmanlayarak turizmin geleceğini 
hazırlamamız lazım. Mevsimsellik, 
adeta Demokles’in Kılıcı gibi 
tepemizde sallanıyor. Bunu aşmak 
zorundayız. 
 
“Paket turlar çare olmuyor” 
Didim’in sahip olduğu çok özel 
ürünler ve değerler var. Zaten 
artık turizmde farklıysanız öne 
çıkabilirsiniz. Spor turizmi alanında 
yatırımlar yapılmalı. Kopyalama 
değil, orijinal işler yapılmalı. 
Antalya ile yarışa girilmesinin bir 
anlamı yok. Spor turizmi yapılsın 
ama mesela Antalya’nın yapmadığı 
spor alanlarına girmek gerekiyor. 
Dijitalleşmeye uyumlu şekilde 
pazarlamanın geliştirilmesi 
gerekiyor. Paket turlar turizmin 
sorunlarına merhem olmuyor. 
Turizm için yapısal çözümlere 
ihtiyaç var. Pakette istihdama 
yönelik hiçbir şey yok. Her şeye 
rağmen gelecekten umutsuz 
olmamak lazım. Yaşam tarzı bizim 
için önemli. Biz de yaşam tarzı 
ile ilgili gelişmeleri ve trendleri 
ürünlerimizin içine sokmalıyız.»

“Bakanlık daha iyi bir paket 
çıkartacaktır” 
Mayıs ve Haziran aylarında 
turizmin yaşadığı sıkıntının daha 
net anlaşılacağını söyleyen GETOB 
Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 
“Eylem planında 9 madde var. 
Konaklama sektörünü ilgilendiren 
ise 4 madde... Turizm Belgeli 
otellerin yeşil yıldızlı olanları atık 
su parasını en düşük seviyeden 
ödüyecek. Marmaris›te 4 otel 
var ve sadece bu 4 otel atık su 
parasını en düşük seviyeden 
ödeyecek. Şimdi bu mu destek? 
Ben inanıyorum ki bakanlık daha iyi 
bir destek paketi çıkaracaktır» dedi. 
Bülbüloğlu konuşmasına şöyle 
devam etti. “Bizim Marmaris›te 77 
bin yatağımız var. Bunların 35 bin 
civarı nitelikli yatak. Destinasyonun 
büyümesi anlamında dijitalin katkısı 
çok büyük. Almanya›daki bir turist 
ben İspanya›ya gidiyorum dediği 
zaman biletini cebine koyup gidiyor. 
Kışın Dalaman›a 2 tane havayolu 
geliyor. THY ve Pegasus›tan başka 
hava yolu da yok. Anadolujet›I zor 
koydurduk. Böyle bir destinasyonun 
kaderi böyle olmamalı. Didim 
markalaşma adına adım atmış 
durumda. Marmaris›e 1 milyon 
İngiliz geliyor ve orta halli 
İngilizler geliyor. Daha çok Kuzey 
İngiltere›den geliyorlar. Marmaris 
Liverpol›da Manchester›da 
bir marka ama bir şey ifade 
etmiyor. Ben küçük bir İngiliz 
köyüne döndüm. Çalıştırdığımız 
personelden içtiğimiz kahveye 
kadar her şey İngiliz oldu. Onlar da 
canı istediği zaman istediği fiyatla 
gelmek istiyor. Didim›de hikaye 
yaratacak çok şey var. Biz Akdeniz 
ile yarışmamalı farklı bir hikaye 
yaratmalıyız. Eğitim çok önemli. Biz 
2 senedir fayansları değiştiriyoruz. 
Onun yerine personeli eğitsek 
daha iyi. Turizmin en önemli değeri 
emek. Giderimizin yüzde 45›i emek 
ve biz bununla ihracatçıyız.”

TÜROFED / 95



Haber 

Turizm Karikatürleri  
Yarışması sonuçlandı

Teması “Turizm ve Barış” olarak belirlenen 7’inci Uluslararası 
Turizm Karikatürleri Yarışması’nın kazananları belli oldu. 67 ülkeden 
445 sanatçıya ait 895 eserin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada 
yetişkinler kategorisinde Ukraynalı karikatür sanatçısı Olena Tsuranova, 
gençler kategorisinde ise 13 yaşındaki Mehmet Ali Mesut birinci oldu. 
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Er Yatırım’ın sponsorluğunda 
düzenlenen 7’nci Uluslararası 
Turizm Karikatürleri Yarışması’nda 
ödüller sahiplerini buldu. “Turizm 
ve Barış” temalı Uluslararası 
Turizm Karikatür Yarışması’nda 
birinciliği Ukraynalı Olena 
Tsuranova kazandı. 
 
Turizm bilinirliliği
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
desteğiyle Anatolia: Turizm 
Araştırmacıları Dergisi ile 
Turizm Yazarları ve Gazetecileri 
Derneği (TUYED) tarafından 
düzenlenen yarışma Türkiye’nin 
dünya turizmindeki bilinirliğinin 
artırılması ve turizm olgusunun 
çizerlerin penceresinden 
aktarılmasını amaçlıyor.  
 
“Turizm ve Barış” 
Yarışmanın diğer sponsorları 
arasında GMC Organizasyon, 
turizmgazetesi.com ve Detay 
Yayıncılık yer alıyor. Her yıl farklı 
bir tema altında düzenlenen, bu 
yıl ise “Turizm ve Barış” teması 
ile yapılan yarışmada yetişkinler 
kategorisinde Ukraynalı Olena 
Tsuranova birinci olurken, gençler 
kategorisinde 13 yaşındaki Mehmet 
Ali Mesut birinci oldu.

895 eser yarıştı
Uluslararası yarışmaya 67 ülkeden 
445 karikatür sanatçısı toplam 
895 eser gönderdi, bu eserler 
“yetişkinler” ve “gençler” olmak 
üzere iki kategoride değerlendirildi. 
Yetişkinler kategorisinde birinciliği 
Ukraynalı Olena Tsuranova 
kazanırken, İranlı sanatçı Mehdi 
Azizi ikinci, Kazakistanlı sanatçı 
Galym Boranbayev ise üçüncü oldu. 
 
Özel ödül 
Anadolu Üniversitesi öğretim 
üyelerinden merhum 

Prof. Atila Özer adına verilen 
özel ödülü ise Bulgaristanlı 
karikatürcüler Alla & Chavdar 
çifti aldı. Yetişkinler kategorisinde 
Vladimir Kazanevsky (Ukrayna), 
Seyran Caferli (Azerbaycan) ve 
Vladimir Semerenko (Rusya 
Federasyonu) mansiyon ödüllerini 
kazandılar. 

Birinci Türkiye’den 
Geçtiğimiz yıldan itibaren 
verilmeye başlanan 16 ve altındaki 
yaşlarındaki karikatür sanatçılarını 
teşvik etmeyi amaçlayan “Gençler 
Kategorisi”nde ise Türkiye’den 13 
yaşındaki Mehmet Ali Mesut’un 
eseri birinci oldu. Gençler 
kategorisinde verilen dört 
mansiyonu kazanan karikatür 
sanatçıları ise şöyle belirlendi: 
Bartu Çetinkaya (13 yaş, Türkiye), 
Büşra Esen (14, Türkiye) ve Mehmet 
Deniz Hubup (12 yaş, Türkiye). 
 
Hem stratejik hem ilham verici 
Yarışmanın ana sponsorluğunu 
üstlenen Er Yatırım’ın Genel 
Müdürü Ferzan Çelikkanat, 
şu açıklamayı yaptı: “Turizm 
ve karikatür sanatını bir araya 
getirmesiyle son derece anlamlı bir  
rol üstlenen Uluslararası Turizm 
Karikatürleri Yarışması’na, ilk kez 
yapıldığı 2013’ten bu yana destek 
veriyoruz. Aradan geçen yedi yılda 

birbirinden yaratıcı ve ilham verici 
eserle karşılaştık. Yarışmanın 
belki de en önemli rolü, bizlere 
turizmin ne kadar büyülü ve ne 
kadar anlamlı bir kavram olduğunu 
bir kez daha göstermesi oldu. Bu 
sektöre yatırım yapan ve turizmin 
gerek insanlığa gerekse ülkemize 
sağladığı artı değeri çalışmalarının 
odağına alan bir firma olarak 
Uluslararası Turizm Karikatürleri 
Yarışması’na destek vermekten 
mutluyuz.”

TÜROFED / 97



Haber 

Beklenen araştırma 
tamamlandı

Turizm ve otelcilik sektörünün Cumhuriyet dönemindeki gelişimine 
tanık olmuş kişilerin yaşanmışlıklarını kayıt altına almak amacıyla 
gerçekleştirilen Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması tamamlandı.
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Anadolu Üniversitesi’nde görevli 
akademisyenlerce hazırlanan 
Türkiye Turizmi Sözlü Tarih 
Projesi’nin Kapanış Kokteyli Hilton 
Istanbul Bosphorus’de yapıldı.  
 
7 bin 700 sayfa 9 cilt 
Anadolu Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projelerinin desteği ile 
hazırlanan çalışma, 2012-2015 
yılları arasında üç yılda hazırlandı. 
Proje kapsamında Cumhuriyet 
döneminde turizm ve otelcilik 
sektörünün gelişimine birinci 
elden tanık olmuş 522 kişi ile 696 
saatlik görüntü ve ayrıca ses kayıtlı 
sözlü tarih görüşmesi yapıldı. 
Turizm bakanlarından, bakanlık 
müsteşarlarına, otel müdürlerinden 
turizm yatırımcılarına, aşçılardan 
turist rehberlerine, belediye 
başkanlarından muhtarlara kadar, 
ülkemizin önde gelen bütün turizm 
bölgelerine giderek sözlü tarih 
görüşmesi gerçekleştirildi. Proje’nin 
sonuçlarını içeren 7700 sayfa 
ve dokuz ciltten oluşan kitaplar 
hazırlandı. Proje kapsamında 
ilk aşamada dört belgeselin 
hazırlanması için çalışmalar devam 
ediyor. 
 
Araştırma ekibi 
Tarih Vakfı ve Ekin Grubu’nun 
kurumsal danışmanlığında 
gerçekleştirilen araştırma,  Prof. 
Dr. Nazmi Kozak yönetiminde Doç. 
Dr. Kemal Yakut, Yrd. Doç. Dr. Çağıl 
Hale Özel, Yrd. Doç. Dr. E. Ozan 
Aksöz, Yrd. Doç. Dr. Dilek Acar 
Gürel, Yrd. Doç. Dr. Ebru Zencir, 
Okt. Dr. Hüseyin Öney, Arş. Gör. Dr. 
Onur Çakır, Öğr. Gör. Dönüş Çiçek, 
Öğr. Gör. Aysel Yılmaz, Öğr. Gör. 
Duygu Yetgin, Arş. Gör. Taki Can 
Metin, Arş. Gör. Gözde Türktarhan, 
Öğr. Gör. Osman Güldemir, Arş. Gör. 
Arzu Turan, Arş. Gör. Savaş Evren, 
Arş. Gör. Mune Moğol, Arş. Gör. Ece 
Doğantan, Arş. Gör. Burcu Kaya, Arş. 
Gör. Emrullah Tören, 

Uz. Seher Geyik ve Arş. Gör. Selman 
Bayrakçı tarafından gerçekleştirildi. 
 
Yüzlerce görüşme 
Proje koordinatörü Prof. Dr. Nazmi 
Kozak, araştırma kapsamında 
Alanya, Side, Antalya, Fethiye 
Bodrum, Marmaris, Didim, Kuşadası, 
Kapadokya, Akçakoca, Erdek ve 
Uludağ gibi ülkemizin ilk veya 
önde gelen turizm merkezlerine 
bizzat gidilerek yüzlerce görüşme 
yaptıklarını açıkladı. Öte yandan 
Prof. Dr. Kozak, Turizm Bankası, 
Turizm Bakanlığı, profesyonel 
turist rehberliği, otel işletmeciliği, 
seyahat acenteciliği, turizm ve 
otelcilik eğitim-öğretim kurumları, 
barmenlik, restorancılık ve aşçılık 
gibi mesleklerin ülkemizdeki 
gelişim öykülerini de derlemeye 
çalıştıklarını söyledi. 
 
En kapsamlı araştırma 
Prof. Dr. Kozak, tamamlanan 
projenin gerek kendi alanında ve 
gerekse sözlü tarih araştırması 
olarak en kapsamlı araştırma 
olduğunu vurgulayarak, Türkiye 
Turizmi Sözlü Tarih Projesi’nin 
Cumhuriyet döneminde 
yalnızca turizmin değil, Türk 
çağdaşlaşmasına ilişkin önemli 
bilgiler içerdiğini söyledi. Prof. Dr. 
Kozak, İstanbul Hilton Oteli’ndeki 
toplantıya Türk turizm mucizesini 
yaratan bir kuşağın ilk kez bir araya 
gelmesini sağlamaktan mutlu 
olduklarını söyledi. 

Turizmciler ilgi gösterdi 
Hilton Istanbul Bosphorus’de 
düzenlenen Türkiye Turizmi Sözlü 
Tarih Projesi’nin kapanış kokteyline 
Turizm eski bakanları, turizm 
yatırımcıları ve işletmecilerinin 
yanı sıra turizm sektörünün her 
alanından 200’den fazla turizmci 
katıldı. 
 
Basımı yapılacak 
Kapanış kokteylinde proje 
kapsamında hazırlanan dokuz 
ciltten oluşan kitapların basımının 
kesintiye uğramasına çözüm bulmak 
üzere bir komisyonun oluşturulması 
kararı alındı. Turizm alanındaki sivil 
toplum kuruluşları temsilcilerinden 
oluşacak komisyonun önümüzdeki 
günlerde İstanbul’da bir araya 
gelerek kitapların basımı için yollar 
arayacağı öğrenildi. 

TÜROFED / 99



Turizmciler müzik konusunda bilinçli
Türkiye’de 4000’in üzerindeki halka açık noktada yasal müzik yayını 
yapan SMG, otellerin müzik seçiminin özen gerektirdiğini hatırlatıyor. 
Otelin her bölümü için ambiyansa uygun ayrı ayrı listeler oluşturulması 
gerektiğini söyleyen SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, 
turizm sektörünün müzik konusunda yüksek bilince olduğunu belirtiyor.

Haber 
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Bilimsel araştırmalar müziğin 
insan davranışları üzerindeki 
önemli bir etkiye sahip olduğunu 
ortaya koyuyor. Bu nedenle 
günümüzde müzik eğlence amaçlı 
kullanımının yanı sıra markaların 
imajından çalışan verimliliğine 
pek çok konunun şekillenmesinde 
önemli bir unsur rol teşkil ediyor. 
Müzik sayesinde tüketicilerin 
satın alma eğilimleri, marka 
sadakatleri de şekilleniyor. Bu 
durumun bilincindeki tüm şirketler 
ve markalar müziğe en az diğer 
konular kadar dikkat gösteriyor. 
Turizm de bu konudaki en bilinçli 
sektörlerin başında yer alıyor. 
 
Turizmciler önemsiyor
2009 yılından bu yana perakende 
mağazaları, AVM’ler, restoran 
ve kafeler, turistik mekanlar, 
spor ve sağlık merkezleri gibi 
4000’in üzerindeki halka açık 
noktada kapalı devre yasal müzik 
ve reklam yayını yapan SMG’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer 
Alimgil, turizm sektörünün tüketici 
ihtiyaçlarını doğru tespit etme ve 
uygun çözümler sunma noktasında 
müziğe ayrı bir önem verdiğinin 
altını çiziyor. 
 
Sadakati destekliyor
Otellerin doğru müziği stratejik 
olarak kullandığında hem marka 
imajı yarattığını hem de müşteriye 
özel bir deneyim yaşatarak 
markayla arasında duygusal 
bir bağ oluşmasına yardımcı 
olduğunu hatırlatan Alimgil, 
şöyle devam ediyor: “Yapılan 
araştırmalar otellerde müzik 
çalınmasının müşteri sadakatini 
olumlu etkilediğini ortaya koyuyor. 
İngiltere’de yapılan bir araştırmanın 
sonuçlarına göre müşterilerin 
yüzde 78’i müziğin kendilerini daha 
rahat hissettirdiğini, 

yüzde 75’i otelin lobi, bar, restoran 
gibi bölümlerinde mutlaka müzik 
duymak istediklerini belirtiyor. 
Müşterilerin yüzde 61’i müzik çalan 
bir ortamda daha fazla yiyecek ve 
içecek tüketeceklerini söylüyor.”
 
Olumsuz etki yapabilir
Sadece otellerde değil tüm 
mekanlarda markanın imajıyla 
örtüşmeyen, profesyonel olarak 
seçilmemiş müzikler tüketiciyi 
olumsuz etki yaratıyor. Müziğin 
türü, yüksekliği ve temposu, 
oteldeki müşterileri rahatlatarak 
ya da tam tersi hüzünlendirerek 
ortamla kurdukları duygusal bağı 
doğrudan etkiliyor. Bu nedenle 
otellerde lobi, koridor, lounge 
alanı, kahvaltı salonu, restoran, 
SPA, spor kulübü, havuz ve bar 
gibi müşterilerin bulunduğu ortak 
alanlarda mutlaka müzik yayını 
yapılması gerekiyor.  
 
Özel müzik listeleri 
Her bölümde ambiyansa uygun 
farklı tarzlarda müzikler 
yayınlanması gerektiğinin altını 
çizen SMG Yönetim Kurulu Başkanı 
Gül Gürer Alimgil, “Oteller için her 
bölüme özel farklı müzik listeleri 
hazırlıyoruz. Lobide genellikle 
herkesin sevebileceği easy listening 
tarzında vokalsiz şarkılar 

kullanmaya özen gösteriyoruz. 
Restoranda lounge, soft caz 
tarzında müzikler öneriyoruz. 
Daha ritmik şarkıları ise genellikle 
havuz ve bar bölümünde tercih 
ediyoruz. SPA alanında ise insanları 
rahatlatacak zen-relaxing tarzda 
müzikler seçiyoruz” diyor.

Özel yayınlar 
Gün içinde müzik yayını değişkenlik 
göstermesi gerektiğini de ifade 
eden Alimgil, şunları söylüyor: 
“Sabah saatlerinde daha hafif 
tempolu müziklerle yayını 
başlatıp ilerleyen saatlerde ve 
özellikle prime time dediğimiz 
saat dilimlerinde daha coşkulu, 
insanları iyi hissettirecek 
müzikler kullanıyoruz. Akşam 
saatlerinde ise yayınlarımızda 
yine günün yorgunluğunu 
hafifletecek müzikleri tercih 
ediyoruz. Hafta sonlarının 
dinamiklerini düşünerek bu günlere 
özel yayınlar da oluşturuyoruz.”
 
Birçok otelde yer alıyor
SMG’nin hizmet verdiği oteller 
arasında Divan Otelleri, IC Hotels 
Airport, ISG Airport Hotel, Naz City 
Otel, Polat Renaissance Otel, Akgün 
İstanbul Hotel, Dedepark Hotel, 
Ravouna 1906 Butik Otel, The Ritz-
Carlton yer alıyor.
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Corendon Airlines, 
bu yıl Almanya’dan 
Türkiye’ye gidecek turist 
sayısında son dakika 
rezervasyonlarıyla artış 
beklediklerini belirtti. 
Alman pazarıyla ilgili 

değerlendirmelerde bulunan Corendon Airlines Almanya 
Bölge Temsilcisi Thomas Braun, “Türkiye’yi ziyaret 
eden Alman turist sayısında bu yıl yüzde 40’lık bir düşüş 
bekleniyor. Ancak Corendon Airlines olarak, çalıştığımız 
tur operatörleri ve Türkiye’nin fiyat-kalite oranına göre 
avantajlı konumuyla son dakika rezervasyonlarıyla 
seneyi yüzde 10-15 arası bir düşüşle kapatacağımızı 
düşünüyoruz” dedi. Braun sözlerine şöyle devam 
etti: “Corendon Airlines olarak 2016 yılı Almanya’da 
faaliyet gösterdiğimiz üçüncü yıl olacak. Nisan ayından 
başlayarak Almanya’nın 14 havalimanından Antalya’ya 
haftada 30 uçuş düzenleyeceğiz. Bu sezon için Alman 
pazarına 400.000 koltuk arz ediyoruz. Öngörümüz, 
350.000 koltuk ile sezonu kapatacağımız.”

Seyahat sitesi 
momondo’nun verilerine 
göre, Rus turislerin 
Türkiye’ye yönelik ilgisi 
hız kesmiyor. Firma 
verilerine göre Türkiye, 
yaklaşan Mayıs tatili için 
Rusların en çok tercih 

edeceği 10 ülke arasında yer alıyor.  Paket turlarda 
yaşanan iptallere rağmen bireysel tatil planı yapanların 
Türkiye’ye yönelik ilgisinin sürdüğünü gösteren verilere 
göre, süresi 10 günü bulan tatilde Rusların en çok 
ziyaret edecekleri şehirler sırasıyla Antalya ve İstanbul. 
Dalaman Havalimanı’na yönelik uçuş aramaları ise 
üçüncü sırada yer alıyor. 1-10 Mayıs tarihleri arasındaki 
resmi tatil için pek çok turist 29 Nisan Cuma gününden 
itibaren yola çıkacak. Diğer yandan yaz aylarına yönelik 
veriler değerlendirildiğinde de, Türkiye’ye yönelik uçuş 
aramalarının artmakta olduğu görülüyor. 

Sağlık torbasından 
“sigara” sürprizi 
çıktı: Plajlar, çocuk 
parkları, ibadethaneler, 
üniversite kampüsleri 
ve lokantaların açık 
alanlarında sigara içmek 
zorlaşacak. Bakanlar 
Kurulu toplantısında 
önümüzdeki günlerde 

Meclis’e gönderilecek ‘Sağlık paketi’ ile ilgili bir sunum 
yapıldığı ortaya çıktı. Pakette, sağlık çalışanlarının 
yıpranma hakkı ile doktor emeklilerinin maaşlarının 
artırılmasına yönelik yapılacak düzenlemelerin yanı 
sıra sigaraya yasaklarının genişletilmesine ilişkin yeni 
kurallar da yer alıyor. Açık alanlarda sigara içilmesine 
yönelik yeni yasak ve kurallara göre plajlardaki 
şezlonglar sigara içilen ve içilmeyen şeklinde ayrılacak. 
Açık alanda hizmet veren tüm restoran, çay bahçesi ve 
cafe gibi yerlerde sigara içilen masalar ile içilmeyenler 
birbirinden ayrılacak.  

Son dakika rezervasyonları 
umut vadediyor 

Rus turistler Türkiye’den 
vazgeçmiyor

Plajda da yasaklanacak

Türkiye’nin 
en seçkin otel 
zincirlerinden 
Titanic Hotels, 
Bodrum’un 
en güzel 
koylarından 
Güvercinlik’te, 
Pina 
Yarımada’sından 
Cennet Koyu’nu 
seyreden 
çok özel bir 

konumda misafirlerini ağırlamak üzere Titanic Deluxe 
Bodrum’un kapılarını açıyor. Tatilcilerin Ege’deki 
vazgeçilmez adresi olmaya hazırlanan Titanic Deluxe 
Bodrum, mükemmel konaklama alternatiflerinden 
spor aktivitelerine, Spa’sından çocuk kulübüne, 
dünya lezzetlerini sunan restoranlarından sınırsız 
eğlencenin yaşandığı su parklarına kadar tam anlamıyla 
hayallerdeki tatili sunuyor.

Titanic Deluxe Bodrum 
kapılarını Mayıs’ta açıyor 
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Turizm basını
ve terör

Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED), son zamanlarda 
meydana gelen terör saldırıları nedeniyle bir açıklama yaptı. Terör 
haberleri hakkındaki aldıkları kararları açıklayan TUYED, “Teröre karşı 
‘Ama’sız, ‘Fakat’sız kesin bir tutum ve dil kullanacağız” açıklamasında 
bulundu. 

TUYED’in yaptığı yazılı açıklama 
şöyle: “Terör, son zamanlarda 
ülkemizin en önemli sorunu 
haline geldi. İçinden geçmekte 
olduğumuz kritik dönemde biz 
basın mensuplarının rolünün 
her zamankinden daha da 
önemli olduğunu biliyoruz. Bu 
gerçekten hareketle, Turizm 
Yazarları ve Gazetecileri Derneği 
(TUYED) üyeleri olarak, aldığımız 
kararları kamuoyunun dikkatine 
sunuyoruz.

Medya yasalardan çok, 
yazılı olmayan ilkelere yani 
etik kurallara sahiptir. 
Gazetecilerin meslek kuralları 
ve geleneklerden kaynaklanan 
ciddi bir sorumluluğu vardır. 
Bu sorumluluğumuzun gereği 
olarak;

1- Haber ve yazılarımızda dini, 
dili, inancı, mensubiyeti ne olursa 
olsun bütün insanlığa karşı bir 
suç olan teröre karşı ‘Ama’sız, 
‘Fakat’sız kesin bir tutum ve dil 
kullanacağımızı,

2- Şimdiye kadar haber ve 
yazılarımızın içeriğinde, terörü 
veya teröristi cesaretlendirecek, 
onun propagandasına malzeme 
olacak bir yaklaşım içinde 
bulunmadığımız gibi bundan 
sonra da bulunmayacağımızı,

3- Halkın olup bitenlerden 
haberdar olması gerektiği ilkesini 
unutmadan, haberlerimizde 
abartılardan uzak duracağımızı,

4- Haber ve yazılarımızda 
sektörün kesimleri arasındaki 
ilişkilerde taraf olmayacağımızı, 
aynı şekilde haberleri 
objektif gerçeklikle verirken 
rakiplerimizin eline koz verecek, 

ülkemizi zor duruma 
düşürebilecek dil 
kullanmayacağımızı,

5- Her zaman ve daima, dünyada 
ile ülkemizde teröre karşı 
verilmekte olan mücadelenin 
yanında bulunduğumuzu, bundan 
sonra da bulunacağımızı,

6- Tüm bu kararları sıfatı ve 
konumu ne olursa olsun hiçbir 
kişi ya da merciden gelecek 
sansür talepleri için değil, 
meslektaşlarımızın gönüllü 
işbirliği anlayışı içinde 
uygulayacağımızı

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
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Yurtdışından gelen turist 
sayısındaki azalmanın 
ardından kaybı telafi 
etmenin yollarını arayan 
turizmciler, gözünü 
kamu çalışanlarına 
dikti. Sayıları yaklaşık 
3.5 milyonu bulan kamu 
personeline yüzde 
30 indirim yapılması 
hedefleniyor. Bu 

indirimin erken rezervasyon kampanyalarına ilaveten 
yapılması planlanıyor. Ek maliyetleri devletle paylaşmak 
için rapor hazırlayan turizmciler, projeyi Turizm Bakanı 
Mahir Ünal’a sundu. Geçtiğimiz günlerde Antalya’da 
turizmcilerle bir araya gelen Bakan Ünal, bu konuda 
sorulan bir soru üzerine konu üzerinde çalıştıklarını 
söyledi. 

Antalya’da sahip 
olduğu 4 tesisle 
resort otelciliğinin en 
iddialı isimlerinden 
olan Limak Turizm 
Grubu, sürdürülebilir 
kalkınma ve çevre 

duyarlılığı alanındaki çalışmaları ile de fark yaratıyor. 
Orman Bakanlığı’nın tahsis ettiği 100 dönümlük alana 
müşterileri adına bugüne kadar 10 bin fidan diken 
Limak, 2016 yılı dikimlerini Nisan ayında gerçekleştirdi. 
Bu yıl ilave 10.000 fidan daha diktiklerini belirten 
Limak Turizm Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, 
“Biz, Antalya’ya olan ilgimizi çevre bilincini artıran 
çalışmaları da destekleyerek çok yönlü olarak 
göstermek arzusundayız. Hedefimiz, müşterilerimiz 
adına oluşturduğumuz bu hatıra ormanını her geçen yıl 
zenginleştirmek” dedi.  

Marmaris’de yer 
alan Sentido Orka 
Lotus Hotel, 2016 
sezonuna ‘Merhaba’ 
dedi. Metin Peltek 
önderliğinde sezona 
giriş yapan Sentido 
Orka Lotus Hotel, 
bölgenin en güzel 
lokasyonunda, 
doğa içinde modern 
yapısı ve doğayla 
uyumu ile dikkat 

çekiyor. Misafirlerini karşılayan Genel Müdür Metin 
Peltek ve otel departman müdürleri ve çalışanlar gelen 
konuklar ile tek tek ilgilendi. Genel Müdür Metin Peltek 
yaptığı açıklamada, “Marmaris’in en güzel bölgesinde 
yer alan otelimizde misafir memnuniyeti odaklı çalışan 
otelimiz, artan rezervasyon grafiğiyle,  bu sıkıntılı 
ortamda bile misafirlerine en kaliteli hizmeti vermeyi 
kendine ilke edinmiştir.  Bu işletme anlayışı ile bölgede 
kısa sürede en çok tercih edilen otel olma yönünde 
adından sıkça söz ettirmeye başlamıştır” diye konuştu.

Turizmcilerden kamu 
personeline müthiş indirim 

Limak Hatıra Ormanı’na  
on bin yeni fidan 

Sentido Orka Lotus’tan 
sezona ‘Merhaba’ 

Skal İnternational Konya öncülüğünde Konya ve 
Eskişehir turizminin geliştirilmesi için Mevlana’dan 
Yunus’a Kültür Köprüsü projesi geliştiriliyor. Skal Konya 
Kulübü öncülüğünde Konya ve Eskişehir turizminin 
geliştirilmesi için Mevlana’dan Yunus’a Kültür Köprüsü 
Projesi geliştiriliyor. Projenin hayata geçirilmesi 
amacıyla Skal Konya Kulübü, Eskişehir’de hizmet veren 
otel ve sektör temsilcileri ile Eskişehir Ticaret Odası 
ve Eskişehir Valiliği ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu 
kapsamda Skal Konya Kulübü, Eskişehir Ticaret Odası 
ile beraber bir komisyon oluşturulacağı açıklandı. 

Konya ve Eskişehir 
arasında Kültür Köprüsü  
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