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2014 nasıl geçti? 2015 nasıl geçecek?

Burak Tonbul: “Türkiye, Avrupa’da acilen imaj çalışması yapmalı” 

Mehmet Kocadon: “Bodrum her şeyden önce bir aşktır”

Hakan Alpay: “Yeni stratejiler belirlenmeli”

Naile Göçen Çukurova: “Değerlerimizi geleceğe taşımalıyız” 
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HAKAN ALPAY 
“Yeni stratejiler 
belirlenmeli”

NAİLE GÖÇEN ÇUKUROVA 
“Değerlerimizi koruyup, 
geleceğe taşımalıyız”
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MEHMET KOCADON 
“Bodrum her şeyden 
önce bir aşktır”

İngiltere’den gelen 
ipuçları dikkat çekici44 56

5.000 otel
275.000 yatak

Antalya’da yeni bir 
turizm merkezinin 
temelleri atıldı
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24 BURAK TONBUL 
“Türkiye, Avrupa’da 
acilen imaj çalışması 
yapmalı” 
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Osman Ayık
TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı 

Karamsar değiliz 
 
Çok başarılı geçen 2013 yılının ardından 2014 yılı, birçok soru işareti ile yaşanan bir 
yıl olarak kayıtlara geçecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son 10 aylık verilerine göre 
Türkiye, 5.6’lık artış yakaladığını görüyoruz. Yılın başında 2014 için işler iyi giderse 
yüzde 8 ila yüzde 5 arasında bir artış öngörüyorduk. Dolayısı ile 2014, beklentiler 
doğrultusunda geçen bir yıl oldu.  
 
2014 yılında yakaladığı rakamlar Türkiye’nin klasikleşmiş bir turizm ülkesi olduğunu da 
göstermiş oldu. Şartlar ne kadar olumsuz olsa da artık Türkiye bu ölçeklerde büyüme-
sini ve gelişmesini devam ettirecektir. Ama dikkate alınması ve önümüzdeki dönemde 
bertaraf edilmesi gereken sıkıntılar ve sorunlar da var. Bunun için de fiziki ve hukuki 
alt yapılar bir an önce çözülmesi gerekiyor. Kalifiye eleman sorunu, yeni tanıtım stra-
tejisi ve turizmin sürdürülebilir olması çok önemli. Rekabet ettiğimiz ülkelerde 100-
150 yıldır otel işletmeciliği yapan aileler ve kurumlar var. Bu oluşumların Türkiye’de de 
olması gerektiğine inanıyorum.  
 
Pazar çeşitliliği için ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Pazar çeşitliliği Türkiye için çok 
çok önemli. Türkiye, turist sayısında 40 milyon bandında seyrediyor ancak bu rakamın 
büyük bir bölümü 4-5 pazardan sağlanıyor. Bu yüzden çeşitlilik sağlamalıyız. Türkiye 
merkezli 5 saatlik uçuş çemberindeki pazar, konjonktürel sıkıntılar yaşansa bile bize 
büyük imkanlar sağlayabilir. Bu çember içinde tatil alışkanlığı oluşan yaklaşık 400-500 
milyonluk ciddi bir kitle var. Bunu değerlendirmeliyiz. Türkiye’yi seven ve kültürel ola-
rak kendisine yakın hisseden Ortadoğu bu çember içinde yer alıyor. 1.5 milyar nüfusu 
ile tatil alışkanlığı oluşacak Hindistan var. Rusya ve BDT pazarı da büyümeye müsait 
bir pazar. 30 yıllık kapalı rejimden sıyrılan İran var. İran’dan Türkiye’ye ciddi sayıda 
tatilci geliyor ama bu pazar Rusya seviyesine ulaşması da mümkün. 
 
Evet, çevremizdeki siyasi, konjonktürel sıkıntılar ile BDT’deki ekonomik sıkıntılar kötü 
bir tablo oluştursa da karamsarlığa düşmemeliyiz. 2015 için daha erken. Önümüzde 
4-5 aylık bir satış dönemi var. Kamu ve özel sektör olarak bu dönemi çok iyi değer-
lendirmemiz lazım. Çok çalışarak, geçmişteki birikim ve deneyimlerimizi de kullanarak 
2015 yılını kazançlı bir yıla dönüştürebiliriz. Bu konuda biz turizmciler olarak rehavete 
kapılmadan üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımızdan herkes emin olabilir. 
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Kısa Haber

Bodrum’da turizmin 12 aya yayılması için yıllar önce 
başlatılan çalışmalar hızla sürüyor. Akyarlar mevkiinde 
jeofizik uzmanları tarafından yapılan termal su araştırmaları 
sonucunda sondaj çalışmaları yapılan dağlık bölgede termal 
su bulundu. Bölgedeki otellerin turist ağırlayabilmesi 
ve turizm girdisinin artması için alternatiflerden biri 
olan jeotermal enerji özellikle kış aylarında bölgenin 
hareketlenmesini sağlayacak. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Bodrum Jeotermal Derneği Başkanı Mehmet Varlık, 
Bodrum’da uzun süredir yapılan jeotermal çalışmalarının 
sonuç verdiğini belirterek, “Bulunan bu yeni termal su ile 
Bodrum’da turizm 12 ay boyunca sürecektir” dedi. 

Turizm sektöründe sigortalı olarak çalışanların sayısı % 
10 dolayında artışla 1 milyonu geçti. Türkiye’de sigortalı 
sayısındaki artışın da % 20’si turizm sahalarındaki 
gelişmeden elde edildi. Akdeniz Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği (AKTOB) Araştırma Birimi’nin Temmuz 
ayı SGK verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 
12,6 milyon olan sigortalı sayısı bu yıl % 3,9 artışla 13,1 
milyona çıktı. Aynı dönemde turizmde çalışanların sayısı da 
% 10,4 yükselişle, 924 binden 1 milyon 109 bine ulaştı. 
Bu dönemde Türkiye’deki sigortalı sayısındaki 495 bin 
kişilik artışın % 19,4’ü de turizm sektöründeki gelişmeden 
kaynaklandı. Konaklama sektörünün gelişmedeki payı ise % 
7 oldu. Diğer yandan turizm sektörünün toplam istihdam 
içindeki payı da 0,45 puanlık artışla % 7,33’ten % 7,78’e 
yükseldi.

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Theodore N. Tsakiris, 
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Ayık ve Dalaman / Ortaca / Köyceğiz Turistik 
Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı 
Yücel Okutur Hilton Dalaman’da bir araya geldi. Hilton 
Dalaman Genel Müdürü Hakan Alpay’ın evsahipliğinde 
yapılan toplantıda taraflar Yunanistan ve Türkiye turizmine 
katkı sağlayacak her türlü işbirliğine hazır olduklarını bildirdi. 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Ayık, Vodafone için kamera karşısına 
geçti. Champion Holiday Village’de çekilen reklam filminde 
Vodafone’nun CRM Hizmeti anlatıldı. Vodafone İş Ortağım 
projesi kapsamında otelcilere yönelik hazırlanan CRM 
uygulamasının anlatıldığı reklam filminde kamera karşısına 
geçen Osman Ayık, gelen müşterinin bir kere daha 
gelmesini sağlamak adına sunulan fırsatı anlattı. Yaklaşık 
57 saniye süren reklam filmi çok sayıda ulusal televizyon 
kanalında yayınlandı.

Osman Ayık, Vodafone için 
kamera karşısına geçti

Komşu ile turizm için 
işbirliği konuşuldu

Turizmde sigortalı çalışan 
sayısı 1 milyonu geçti

Termal ile Bodrum’da 12 ay 
turizm yapılabilir
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Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) 
ve Fushun Turizm Bölgesi işbirliğinde 

Kültürel Aşçı Değişimi Projesi yürütülecek. Alanya Belediyesi’nin 
Çin’deki kardeş şehri Fushun ile başlatılan Kültürel Aşçı Değişimi 
Projesi, Club Paradiso Hotel’de düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. 
ALTİD Başkanı Burhan Sili ise turizmin kültürlerin etkileşiminde önemli 
bir nokta olduğunu söyledi. Çin’in Fushun kentinden iki Çinli aşçının 
Alanya’ya geldiğini, Alanya’dan da iki kişinin Fushun’a gittiğini anlatan 
Sili, “Amaç kendi kültürümüzü, yiyecek kültürümüzü, mutfağımızı onlara 
tanıtmak, onların da kültür ve mutfağını tanımak” diye konuştu.

Kuşadası’nda gemi turizmi sonbahar ile birlikte zirve 
yaptı. Türkiye’de kruvaziyer turizmin başkenti sayılan 
Kuşadası Limanı’na yılın 9 ayında 395 gemi sefer 
yaparken, bu gemilerle seyahat eden 530 bin turist 
de günübirlik olarak Kuşadası’na giriş yaptı. Kuşadası 
Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, kruvaziyer 
turizminde Kuşadası’nın İstanbul ve İzmir’in önünde 
liderliğini sürdürdüğüne dikkati çekerek, “2014 sezonun 

ilk 9 ayında, Kuşadası’na 395 gemiyle 530 bin yolcunun geldi. Bu rakamlarla geçen yıla oranla artış yaşandı. Kuşadası Limanı’nın 
sadece Türkiye’nin değil, Akdeniz Havzası’nın en önemli kruvaziyer limanları arasında yer alıyor ancak gelen yoğun turist sayısı 
aynı şekilde çarşı esnafına yansımıyor. Bu sorunun mutlaka çözüme kavuşturulması gerekiyor“ dedi.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet 
Korkmaz, Pamukkale’yi yılın ilk 8 ayında 
1 milyon 200 bin kişinin ziyaret ettiğini 
söyledi. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer 
alan Pamukkale Örenyeri’ne ziyaretçi akını 
yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine 
göre yılın ilk 8 ayında 78 örenyeri arasında en 
çok ziyaret edilen yer olan Pamukkale’yi ilk 8 
ayda 1 milyon 200 bin kişinin ziyaret ettiği 
açıklandı. Yapılan incelemede Pamukkale’nin 
Efes’i bile geride bırakması dikkat çekti. Denizli 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Korkmaz, 
“Ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. 
Önümüzdeki günlerde bu sayının daha da 
artmasını bekliyoruz” dedi.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB)  “Turizmde Eğitim Geleceğimizdir” 
projesine istinaden üyelerine ücretsiz eğitimler verecek. Eğitim 
sonrasında eğitime katılan üyelere eğitim sertifikası verilecek. 
FETOB’un organize edeceği eğitimler Orka Sunlife Resort Hotel / 
Ölüdeniz’de start aldı. Üyelere, Kişisel bakım, Sanitasyon ve hijyen 
kuralları, Servise ön hazırlık, Masa üstü servis takımlarının hazırlanması, 
Masa örtüleri ve kuver açma, Taşıma ve boş toplama, Bulaşık yıkama 
ve çöp atımı, Müşteri ilişkileri eğitimi, Etkin iletişim, Psikolojik eğitim 
konularında eğitimler verilecek. 

500 bin turist geldi 
ama memnun değiller

Türk aşçılar Çin’de 
Türk mutfağını 
tanıtacak 

Pamukkale, Efes’i 
geride bıraktı

Fethiye Otelciler 
Birliği’nde eğitim 
atağı
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Kısa Haber

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Ayık ve Akdeniz Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Erkan Yağcı, 
Odeabank ve Bank Audi’nin üst düzey yöneticileri ile bir 
araya geldi. AKTOB’un Antalya’daki merkezinde yapılan 
toplantıda yapılabilecek işbirlikleri hakkında konuşuldu.

Duayen turizmci Salih 
Çene, Meksika’nın 
başkenti Mexico City’de 
gerçekleştirilen seçim 
sonucunda Dünya Skal 
Başkanı oldu. Uluslararası 

Skal Dernekleri Federasyonu Başkanı Deniz Anapa 
Mexico City’den yaptığı açıklamada, V. Salih Çene’nin 
Skal International Dünya Başkanı seçildiğini duyurdu. 
Anapa, Çene’nin başkanlık mücadelesinin zorlu olduğunu 
belirtti. Öte yandan Kamer Rodoplu, SI Councill Board 
Başkan Yardımcısı olurken, Uluslararası Skal Arenası’nda 
başarılı çalışmalara imza atan Asuman Tariman ise Skal 
International Deputy Auditor seçildi. 

THY Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamdi Topçu, Türk Hava 
Yolları’nın 2014 yılı için 200 
milyon dolarlık tanıtım bütçesi 
ayırdığını ve her kuruşun 

harcamasında çok titiz davranıldığını söyledi. Türk Hava 
Yolları’nın 2014 yılında marka değerinin yukarı çıkarma 
adına 200 milyon dolarlık bütçe ayırdığını söyleyen ancak 
bu bütçenin THY standartlarında olan diğer hava yolu 
şirketlerinin tanıtım bütçesinin çok altında olduğunu 
söyleyen Hamdi Topçu, “Düşük bütçeyle iyi işler yapıyoruz, 
doğru sponsorluk yapıyoruz, dönüşünü görüyoruz. 
Önümüzdeki haftalarda yeni sponsorluklar da olabilir, 
görüşmelerimiz devam ediyor. Söylediğim gibi THY marka 
değerini yukarı çekme, hizmet paketini tanıtma konularında 
ciddi para harcıyor. Bu paraların da doğru yere harcanması 
konusunda çok titiz davranıyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait atama kararları Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara 
göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Ersin 
Balcı atandı. Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan kararda 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdür Yardımcısı Nurettin Serhad Akcan’ın da başka bir 
göreve atanmak üzere görevden alındığı açıklandı.

Hamdi 
Topçu: “THY 
sponsorluklara 
devam edecek”

Turizmcilerimiz Odeabank ile 
bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda 
atamalar devam ediyor

Salih Çene, 
Dünya Skal 
Başkanı 
oldu
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Montgomerie Maxx Royal’de düzenlenen Turkish Airlines Open’da şampiyon Amerikalı golfçü 
Brooks Koepka oldu. Avrupa Turu’nun final serisindeki üçüncü buluşma olan Turkish Airlines 
Open’da dört günlük zorlu mücadelenin sonunda toplamda 271 vuruş ile (-17) en yakın rakibi Ian 
Poulter‘ın bir vuruş önünde kupaya uzanan Brooks Koepka böylece kariyerinin ilk Avrupa Turu 

zaferine Belek’te ulaştı. Avrupa turunda ilk kez zirveye çıkan genç oyuncu 1 milyon 166 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu. İkinci 
raundun lideri Ian Poulter bir vuruş farkla ikinci olurken, 64 oynayarak son raundun en iyi skorundan birini yapan Henrik Stenson 
274 vuruşla üçüncü sırayı aldı. Amerikalı golfçüye ödülünü Turkish Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu verdi. 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Ayık, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve AKTOB Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya 
Valisi Muammer Türker’e nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette turizmin 
Antalya ve Türkiye için önemine değinen Vali Türker, Antalya’nın Türkiye’ye 
ürettiği katma değer içinde turizmin çok önemli olduğunu söyledi. AKTOB 
Başkanı Yusuf Hacısüleyman da 1984 yılında kurulan AKTOB’a gönüllülük 
esasına dayalı Kaş’tan Alanya’ya kadar 486 otelin üye olduğunu ifade ederek, 
“Turizmde Türkiye’nin hem yatak, hem geceleme anlamında yarısından fazla 
kapasitesi Antalya’da bulunuyor. Bundan dolayı Bakanlığımıza da mümkün 
olduğu kadar ışık tutmaya çalışıyoruz. Önümüzü görmek içinde birçok faaliyet 
yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Uçak bileti, otel 
ve araba kiralama 
fiyatlarını aynı 
platformda 
karşılaştıran 
uluslararası seyahat 
arama motoru 
Skyscanner, 2015’in 
en gözde 10 seyahat 
destinasyonunu 
belirledi. Son üç yılın 

uçuş arama verileri ve Gelecek Bilimi Laboratuvarı’nın öngörüleriyle 
hazırlanan araştırmaya göre, 2015’te seyahatseverler egzotik 
yerlere yönelecek. Dünya çapında 2015 yılının en gözde ilk 10 
destinasyonu: Okinawa Adası (Japonya), Taipei (Tayvan), Bhutan, 
Brezilya, İzlanda, Mikonos (Yunanistan), Fort Lauderdale (ABD), 
Seul (G.Kore), Kolombo (Sri Lanka), Panama. Skyscanner Türkiye 
Pazarlama Müdürü Murat Özkök, “Son çalışmamızda da 2015’in en 
gözde destinasyonlarını araştırdık. Sonuçları da oldukça ilginç çıktı. 
Araştırma, Türklerin egzotik destinasyonları 2015’te keşfedeceğini 
gösteriyor” dedi.

2015’te seyahatseverler egzotik 
yerlere yönelecek

TÜROFED ve AKTOB 
yönetimi Vali Türker’i 
ziyaret etti

Atmosfair’in karbon emisyon salımı etkinliğine göre 
bütün dünyada 190’dan fazla havayolu şirketinin 
değerlendirmeye alındığı endeks, bu yıl Peru’da 
düzenlenecek İklim Konferansı öncesi açıklandı. 
Türk Havayolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu 
SunExpress, seyahat odaklı iklim koruma örgütü 
olan Atmosfair’in 2014 Endeksi’nde çevre dostu 
hava yolları sıralamasında, bütün hava yolları 
kategorisinde 4’üncü, orta mesafeli uçan hava 
yolları kategorisinde 3’üncü, charter kategorisinde 
ise 2’nci sırada yer aldı.  2012’de çevreye olan 
katkıları ve gösterdiği duyarlılık nedeniyle “Yeşil 
Hava Yolu” olarak ödüllendirilen ve 2014’de de 
“Engelsiz Hava Yolu” sertifikası ile ödüllendirilen 
SunExpress, Türk Sivil Havacılığında hem yeşil hem 
de engelsiz havayolu sertifikaları ile ödüllendirilen 
ilk hava yolu oldu.

SunExpress, 
dünya 
devlerini 
geride 
bıraktı

Turkish Airlines Open’da şampiyon Brooks Koepka
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2014 yılını geride bırakan turizmcilerimiz 2015 yılı için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyeleri dergimiz için 2014 yılını 
değerlendirerek 2015 yılı ile ilgili öngörülerini açıkladı. 

Haber

2014 nasıl geçti? 

2015 nasıl geçecek? 

Zorlu bir yılı geride bırakan turizm profesyonelleri 2015 yılının 
daha iyi geçmesi için temaslarını ve çalışmalarına sürdürüyor. 
2014 yılında farklı krizlerle karşı karşıya kalan Türk turizminin 
2015 yılında nasıl bir grafik çizeceği ise en büyük 
merak konusu.  

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu 
Üyeleri dergimiz için 2015 yılını değerlendirdi. Verdikleri 
görüşlerde 2014 yılının öngördükleri gibi geçtiğini söyleyen 
turizmcilerimiz 2015 yılı ile ilgili olarak da beklentilerini ve 
öngörülerini açıkladı. 

TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve KAPTİD Başkanı Ahmet Tok  
Eşi benzeri olmayan bir turizm merkezi olan Kapadokya’ya ilgi her sene artıyor. Dünyanın farklı farklı 
bölgelerinden turistler ağırlıyoruz. Özellikle Brezilya, Amerika, Uzakdoğu’dan turistler de ağırlıyoruz. 
Özellikle bölgemizdeki butik oteller herkesin dikkatini çekiyor. Balon turları, alışveriş, eğlence, inanç, kültür, 
termal turizm konularında hizmet verebiliyoruz. Önceden 20 balon tur yapardı şimdi göklerde 200 balon 
görebiliyoruz. Türk tatilciler de Kapadokya’ya yoğun ilgi gösteriyor.  Ancak Kapadokya’nın elindeki değerleri 
daha iyi pazarlaması gerekiyor. Bölgemizi Hac merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız 
yoğun bir şekilde devam ediyor. 2015 rezervasyonlarının ilk döneminde her hangi bir sıkıntı görünmüyor. 
2015 2014’ten daha iyi olacak diye öngörüyoruz. Biliyorsunuz dünyamız önümüzdeki yıllarda farklı olaylara 
gebe. Eğer kapsamlı bir savaş veya kriz olmazsa Kapadokya 2015 yılında iyi bir turizm sezonu yaşayacaktır.

TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler 
2014 yılı ilk 8 aylık döneme baktığımızda Ege turizminin yaklaşık 3,7 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladığını 
görüyoruz.  Kruvaziyer yolcu pazarında lider konumda olan Ege’nin, 2014 yılı ilk 7 aylık döneminde 
Ege kruvaziyer yolcu sayısının yüzde 21 azalmayla 609 binden 478 bine düştüğü verilere yansımıştır. 
Kurban Bayramı’nda ise rezervasyonlarımız yüzde 90 civarında seyretmiştir. Yurtdışı pazarıyla çalışanlar, 
yabancı ülkelerde okul tatilleri olması nedeniyle Ekim ayının bu sene itibariyle çok iyi rezervasyon oranıyla 
geçeceğini düşünüyordu. Ancak, bu konuda iç pazarla çalışan; özellikle de Çeşme ve Kuşadası bölgesinde 
çalışan otellerimizle Foça ve Dikili bölgesinde mevcut iç pazar sayesinde, Kurban Bayramı’nı iyi bir şekilde 
geçirdiğimizi söyleyebilirim. 2015 yılında, çevremizde meydana gelen siyasi olayların ülkemizi büyük 
ölçüde olumsuz etkilemediği takdirde çok büyük sorunlarla karşılaşılacağını düşünmüyorum. Kruvaziyerdeki 
düşüşünün önüne geçmek için, yurtiçi ve yurtdışı turizm organizasyonlara katılmak, büyük önem 
taşımaktadır.  Gelecek dönemde Türkiye’nin Ortadoğulu turistler tarafından en fazla tercih edilen ülke 
olması, beklentilerimiz arasında yer alan unsurlardan birisidir.

TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sururi Çorabatır 
Antalya’da 2014 yılını beklentimiz oranında kapatacağız. Antalya 13 milyona yakın turist ağırladı. Sezon 
başında iyi başlayan satışlar sezon ortasında durdu. Antalya hareketliydi ancak sınır ülkelerimizde yaşanan 
olaylardan dolayı sezon sonuna doğru beklenen rakamları yakalayamadık. Geçen seneki rakamların altında 
kaldığımız aylar var. Ukrayna’daki gelişmeler ve Rusya’nın yaşadığı ekonomik daralma beklentilerimiz etkiledi. 
Bu iki pazardaki durum otellerin doluluklarını etkiledi. 2014 yılında en önemli problemlerden biri de alt 
yapı oldu. Alt yapıların ve özellikle arıtmaların kış aylarında revize edilmesi gerekiyor. Çünkü gelecekte otel 
yapmak değil, kesinlikle ve kesinlikle çevre daha önemli bir konumda olacak. 2015 yılı öngörüm ise şöyle; 
Türkiye büyüyen alternatifsiz bir pazar. Turizmcilerimiz de çok dinamikler. Sektör bugüne kadar satışlar ve 
tanıtımlarla ilgili üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Bunun sonuçlarını tam görmeye başlayacağımız dönemde 
özellikle Suriye’deki olaylar ve Rusya ekonomisinin yaşadığı sıkıntılar 2015’in zor geçeceğini bize gösterdi. 
2015 yılı için agresif tanıtım çalışmaları büyük önem kazandı. 2015 yılında daha çok çalışmalıyız. Rehavete 
kapılmamalıyız. 

TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve FETOB Başkanı Yavuz Torunoğulları 
Bölgemiz ve ülkemiz açısından 2014 yılını değerlendirirsek komşulardaki sıkıntılara rağmen 2013’ten daha iyi 
bir yıl geçirdik. Yüzde 3’lük bir büyüme söz konusuydu. Döviz kurlarının da paralel seyretmesi bizim açımızdan 
iyi oldu. Bilindiği üzere bölgemiz için İngiltere pazarı çok büyük önem arz ediyor. Bu pazarda daralma olmazsa 
bölge etkilenmiyor. Ancak 2015 için bakarsak İngiltere pazarında durağanlık var. Ayrıca Rusya’daki resesyon 
da sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Ancak 2015 için kesin yorum ve rakamlar vermek doğru olmaz. Şu an için 
sevindirici olan durum iç pazar. Hem Türk turizmi hem de bölgemiz için iç turizmin sürekli büyümesi sevindirici 
bir konu. Bölgemiz de artık iç pazardan belirli bir potansiyel alıyor. İç pazardaki misafir sayımız artış gösteriyor. 
İç pazar Türkiye’nin toplam turizmine dinamizm katacaktır. Bu pazar büyüdükçe talep de gelişecek. Belli 
başlı tur operatörlerine kontenjan ayırmak durumunda kalacağız. İç pazardaki talep büyüyor ve bu durum 
yurtdışındaki operatörlerle alışverişlerimizi de olumlu yönde etkileyecek.
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TÜROFED Genel Sekreteri Savaş Çolakoğlu 
2014, daha önceden öngördüğümüz şekilde geçti. 2014 yılı ile ilgili olarak yüzde 4-6 civarında bir artış 
bekliyorduk ve bunu da sağladık. Yani beklentilerimizden çok fazla sapma olmadı. Ancak turizmi sadece 
turist sayısı ile değerlendirmemeliyiz. Turizm sektörümüz her sene Türkiye istihdamına büyük bir katkı 
sağlamaktadır. Çalışan 12 kişiden biri turizm sektöründe yer alıyor. Bunun yanında turizm, 56 yan sektörü 
destekliyor. Ekonomiye sağladığımız katkı çok önemli bir noktada. 2015 yılında bunları sürdürmeye devam 
edeceğiz. 2015 yılı için olumsuz senaryolar var ama bunlara kulak asmamamız lazım. Türkiye’nin özelikle 
Akdeniz çanağındaki etkisi ufak tefek krizlerden etkilenmez. Turist sayımızı arttırmak istiyoruz ama bu artış 
artık çift haneli artışlar olmayacak. Çünkü Türkiye’de artık 40 milyon turistten bahsediyoruz. 2015 yılında 
yüzde 2-4 arasında bir hedefimiz var ve bunu da sağlayacağımıza inanıyorum. TÜROFED’in 2015 yılındaki en 
önemli hedefi, hizmet kalitemizi arttırmaya yönelik personel eğitimleri ve turizm çeşitliliği üzerine olacaktır.

TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili  
2014 yaz sezonu, başlangıcı ve bitişi itibariyle zor bir süreç yaşatsa da, gelen turist sayısındaki artış 
nedeniyle tüm olumsuzluklara rağmen kötü bir sezon değildi. İlk 10 ayda 3 milyon 400 bin civarında turist 
sayısına ulaştık. Alanya’nın bu yılki geliri de tahminen 3 milyar dolar arasında gerçekleşir. Kasım ayı itibariyle 
başlayan kış sezonunda ise geçtiğimiz senelere oranla ön rezervasyonlarda görünen artış ümit ediyorum 
ki stabil bir hale ya da gerileme noktasına gelmez. 2015 sezonuyla ilgili ise, 2014 yaz sezonu sonunda 
Rus pazarından gelen olumsuz sinyaller ve WTM’de alınan İngiltere ve Avrupa pazarıyla ilgili ilk izlenimlere 
bakılınca, “Çok rahat geçecek bir sezon” diyebilmemiz mümkün görünmüyor. Avrupa ve Rusya pazarlarındaki 
eğilimler beklentilerimize yön verecek. Eğer Rusya’daki ekonomik kriz kısa sürede toparlanmaz ise Antalya 
genelinde ciddi daralma olur. Avrupa pazarları ise karmaşık görünüm arz ediyor. Tahminlere göre, 2015’te 
Alanya 2014’ü tekrar eder veya ılımlı bir düşüş görür. 
 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güner 
2014 sezonunda İskandinav pazarının özellikle Finlandiya ve Norveç ayağında daralma yaşandı. Rus pazarı 
ise çok rahat geçmedi. Bu pazar aksiyonla desteklendi. Temmuz sonuna kadar birebir itekleme ile doluluklar 
artırılmaya çalışıldı. Genel anlamda bayram ve sonrası daha rahat geçti. İran ve Türk pazarı genel ortalama 
içinde payını  arttırdı. Erken rezervasyon satışlarını Avrupa’dan alan tesisler sezonda rahat etti. 2015 içinde 
kaygılar yoğun. İç ve dış siyasi dengeler, ekonomik veriler, pariteler dikkatle takip ediliyor. Şu ana kadarki 
satış verileri geçen sene ile kıyaslandığında daha altta ilerliyor. Rus pazarındaki durum yine sezonu belirler. 
Alanya’da İskandinav pazarında istikrarlı satış yapan bir tur operatörü portföyünü oldukça azalttı. Yeni sezon 
için özellikle de apart talebi azalıyor. Büyük tur operatörleri son iki yıl içinde concept otellerini çoğaltıyor 
ve yoğunluklarını bu tarz otellere çekmeye başladı. Geçen sezon Gazipaşa Havalimanı, Hollanda ve Belçika 
pazarının satışlarının artışında en büyük faktör oldu. Bu sezon da bölge bu olumlu ivmeyi devam ettirir.  
 
 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ATİD Başkanı Seçim Aydın 
Sınırlarımızda yaşanan siyasi ve askeri belirsizlikler hiç kuşkusuz Anadolu turizmini de olumsuz yönde 
etkilemektedir. Söz konusu belirsizliklerin bir an önce sona ermesi ve bölgeye barışın gelmesi Anadolu Turizm 
İşletmecileri Derneği olarak en başta gelen temennimizdir. Turizm sektörünün dünya turizm pastasından 
aldığı payın istenen seviyeye gelmesi için Anadolu turizminin sahip olduğu turizm potansiyelinin harekete 
geçirilmesi ön koşul olarak değerlendirilmelidir. Son yıllarda turizmin Anadolu’ya yayılması ve var olan 
potansiyelin harekete geçirilmesi doğrultusunda çok önemli adımlar atılıyor ve turizm Anadolu’ya yayılıyor. 
Bu trendin daha uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Son yıllarda başta kamu ve özel sektör olmak üzere 
turizm camiasının etkin kesimlerinden Anadolu’nun sahip olduğu kongre, termal, sağlık, inanç, kültür, kış, 
rafting, yayla turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi için ümit verici beyanlar ve dolayısıyla teşvikler 
gelmektedir. Anadolu turizminin itici gücü olan bu potansiyelin harekete geçirilmesi için başta Hükümet 
olmak üzere, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, belediyelere önemli görevler düşmektedir.

TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve BODER Başkanı Halil Özyurt 
Bodrum, 2014 yılında yurt dışından gelen turistlerde yüzde 1.4 düşüş yaşadı. Ancak ilçemiz iç pazarda 
yüzde 16 artış yakaladı. Ayrıca deniz yoluyla gelen turist sayısında da yüzde 20 artış var. Genel olarak 
bakarsak yüzde 5 civarında bir büyüme yakaladık diyebiliriz. Sınır komşularımız olan Irak ve Suriye’deki 
karışıklıklar ve Avrupa’daki ekonomik krizin sürmesi yurt dışından gelen turist sayımızı düşürdü. Genel olarak 
2014 beklentimiz doğrultusunda geçti. BODER olarak her yıl 27 fuara katılıyoruz. Bunların 25 tanesi yurt 
dışında. Fuar maratonumuza Eylül ayında Paris ile başladık. Bodrum turizmi için çalışmalarımız daha hızlı bir 
şekilde devam edecek. Alternatif pazarlar bulmak zorundayız. Bunun yanında turizmimizi çeşitlendirip turist 
sayımızı da arttırmalıyız. Kış turizmini canlandırmak için havayolu şirketleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. 
Sağlık, kongre vb turizm kolları için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gözlemlerime göre 2015 yılı da artı ile 
geçecektir.

TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ÇUKTOB Başkanı Tayyar Zaimoğlu 
Bölgemiz için 2014 yılı beklentilerimizin altında bir yıl oldu. Ancak geçtiğimiz yıllara göre 2014 yılı özellikle 
2013 yılına göre daha iyi bir yıldı. Suriye’deki problemli ortam nedeniyle Ortadoğu’dan gelmesini beklediğimiz 
turist gelmedi. Hatta durma noktasına geldi bile diyebiliriz. Bu açığı gerek Rusya gerekse Almanya’dan 
gelen turistlerle kapatmaya çalıştık. Bu pazarların ilgisi ile artış yakaladık. Bölgemizdeki İç turizm hareketleri 
geçtiğimiz yıllara oranla daha iyiydi. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in Adana ve çevresindeki 
turistik tarihi mekanların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaları ile Adana daha ön plana çıkmaya başladı. 
Yurt dışı fuarlarında Çukurova bölgesinin bir destinasyon olarak pazarlanması bölgemize ilgiyi arttırmaya 
başladı. 2015’in 2014 yılından daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz turizmciler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
yanında yer alarak bölgemizin hak ettiği yere gelmesi için çaba harcıyoruz. 
 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen 
2014 yılı bölgemiz için çok canlı geçti. Pamukkale’nin 8 aylık dönemde en çok ziyaret edilen ören yerleri 
arasında olması bizim açımızdan sevindiriciydi. Bölgemize yerli ve yabancı turistin ilgisi iyiydi. Özellikle 
Uzakdoğulu turistlerin bölgemizi görmeden Türkiye’den ayrılmadığını görüyoruz. Uzakdoğu’da iyi bir tanıtım 
yapılırsa bölgeye gelen turist sayısının artacağını düşünüyoruz. 2015 yılında da büyük bir tanıtım atağına 
geçiyoruz. GEKA aracılığı ile Muğla, Aydın ve Denizli, Moskova ve Berlin fuarlarında yer alacak. Bu bölgemiz 
için daha önce yapılmayan bir tanıtım çalışması olacak. Bu çalışma bölgemiz için çok yararlı olacak. Ayrıca 
bölgemizde Pamukkale Üniversitesi’nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin temeli 2015 yılında 
atılacak. Bu hastaneden sonra şifa arayan yerli ve yabancı misafirleri bölgemize çekecektir. Leodikya antik 
kentinde bulunan ve Hz. İsa’nın 12 havarisinden Aziz Philippus’un kilisesi de 2015 yılında ziyarete açılacak. 
Bu nedenle 2015 yılında Leodikya’yı 200 bin turistin ziyaret etmesini bekliyoruz. 
 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu 
Bölgemiz için 2014 kötü bir yıl değildi. Mayıs ve Haziran’da zorlansak da bunu telafi ettik. Ağustos ve sonrası 
iyi geçti. Önceki senelerden çok da farklı bir yıl geçirmedik. Kaliteli, kendini yenileyen, dünyadaki trendleri 
takip eden, misafir memnuniyetini yukarıda tutan tesisler Ekim sonuna kadar iyi bir sezon yaşadı. Bu sene 
Marmaris, iç pazarın bölgeye ne kadar faydalı olduğunu hem esnaf hem de otel sektörü açısından gördü. 
2015 yılında buna göre bir yapılanmamız olacak. Bunun yanında Ortadoğu’daki sıkıntılı durum ve ebola 
sıkıntısı 2015 satışlarını korkacak düzeyde olmasa da olumsuz yönde etkiledi. Hemen hemen bütün tur 
operatörlerinden kaygılarını açıklayan mektuplar aldık. Avrupa pazarı ile ilgili görüştüğümüz tur operatörleri 
satışların zayıf olduğunu söylüyor. Biraz kaygılı bakıyoruz. Bölgemizin satışları daha çok Ocak, Şubat ve Mart 
aylarında olduğu için kesin konuşmak için erken. Ama rakiplerimizin ciddi atakta olduğunu da görüyoruz. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan imaj ve tanıtım atağında bulunmasını bekliyoruz. 2015’ten ancak bu şekilde 
umutlanırız.
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TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve GÜMTOB Başkanı Mehmet Haluk Beceren 
Bursa, Arap ülkelerinden gelen turistler sayesinde yaz aylarında 45 gününü yüzde yüz dolu geçirdi. Bu ilgi 
yıllık doluluk ortalamamızı yüzde 44’ten yüzde 48’lere taşıdı diyebiliriz. Aslına bakarsanız Arap ülkelerinden 
daha fazla verim bekliyorduk ancak Ramazan döneminin yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle bu verimi 
sağlayamadık. Arap turist Ramazan aylarında ülkesinde kalmayı tercih ediyor. Ancak gelecek sene Ramazan 
ayının daha öne gelmesi nedeniyle Arap turistin Bursa’ya daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyorum. 
Bunun dışında bölgemizde farklı bir durum yoktu. Arap turistlerin artan ilgisi turizmcileri mutlu etti.  Araplar 
bölgemizden mülk edinmeye de başladı. Bu durum Arap turistlerin gelişlerine önemli bir katkı koyacaktır. 
Bölgemizin ana pazarları Arap pazarı ve Anadolu turlarıdır. Ancak Anadolu turları bu sene bir hayli azaldı. 
Yok olma derecesine geldi diyebiliriz. Özellikle Fransız, İspanyol ve İtalyan turist kayboldu. Artık Anadolu 
turlarından fazla bir şey beklemiyoruz.   
 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve KODER Başkanı Tacettin Özden  
Ege Bölgesi için önemli bir turizm merkezi olan Kuşadası’nda 2014 yılı genel olarak iyi geçti. Temmuz 
ayının ilk 20 gününde sıkıntılar yaşadık. Ancak daha sonra herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Temmuz 
ayının ilk 20 günü dışında her şey güzeldi. Ekim sonuna kadar Kuşadası otelleri iyi bir doluluk oranı yakaladı. 
Bu durum turizmcileri ve otelcileri mutlu etti. Bizim için Hollanda ve Belçika pazarları çok önemliydi. 2014 
yılında bu iki pazarda artışlar yakaladık. Bu iki pazarın yanında Alman ve  İran pazarından da iyi bir turist 
girdisi sağladık. Bu dört pazarın artış göstermesi doluluklara olumlu yönde katkı yaptı. Genel olarak otelciler 
mutluydu. 2015 yılında 2014’ün rakamlarını yakalarız diye düşünüyorum. 2015 yılının çok sıkıntılı olacağını 
düşünmüyorum. Bölgemizde yeni yatırımlar var. Bu yatırımlar. Bu yatırımlar bölgeye ilgiyi arttıracaktır. 
Beraberinde yeni pazarlar getirecektir. Yalınız dikkatli olmamız ve arz talep dengesini bozmamamız lazım. 
Yeni yatırımlar fiyat rekabeti yaratıp diğer otellerin pastasından almamalı. Kendi talepleri yaratmalıdır. 
Pazarlamalarını buna göre yapmalıdır. Kısaca  Arz-talep dengesini bozmadan yolumuza devam ettiğimiz 
sürece sorun  olmayacaktır.
 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve KATİD Başkanı Murat Toktaş 
Karadeniz Bölgesi bilindiği üzere uzun bir coğrafya. Bu nedenle üç kısımda değerlendirmek gerekiyor. 
Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz yaz aylarını gayet iyi geçirdi. Batı Karadeniz ise normal bir sezon geçirdi 
diyebiliriz. Karadeniz’de Arap turist sayısı her sene ciddi şekilde artıyor. Arap turistler ayrıca bölgemize 
yatırım da yapmaya başladı. Bunun yanında Karadeniz’e iç pazardan da büyük bir talep vardı. İç pazardan ilk 
defa böyle bir talep artışı yaşadık. İç pazar talebinde yüzde 50’ye varan artış vardı. Genel olarak toparlarsak, 
Ramazan ayı talebi zayıflatsa da iyi bir yaz sezonu geçirdik diyebiliriz. Yaz döneminde çalışan oteller 
mutluydu ancak 12 ay açık kalan şehir otelleri iş anlamında memnun değillerdi. Gelen ilk rezervasyonlara 
bakarsak 2015 yaz sezonunun yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Ama şehir otellerimiz için aynı şeyi 
söyleyemiyoruz. Bölgeye yatırım gelmeyişi şehir otellerinin müşteri toplamasını engelliyor. 

TÜROFED / 21TÜROFED / 20



Turizmin önemi artacak
Marmaris ve Bodrum’daki toplantılarda 
konuşan konuşan Akbank KOBİ 
Bankacılığı’ndan sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, 
toplantıları Türkiye turizminin en 
önemli merkezlerinden Marmaris ve 
Bodrum’da düzenlediklerine işaret ederek, 
“Önümüzdeki dönemde Türkiye için 
turizm çok daha önemli olacak; çünkü 
her şeyden önce artan sanayileşme ile 
birlikte karbon kotalarımız azaldıkça, 
alternatif arayışlarımız artacak. ‘Bacasız 
sanayi’ olarak da bilinen turizmin önemi 
önümüzdeki dönemde daha da artacak” 
dedi.

Turizm Destek Paketi
Turizm sektörünün uzun süredir bu 
durumun bilinciyle hareket ederek, 
yatırımlarını aralıksız sürdürdüğüne ve 

devamlı geliştiğine işaret eden Oğuz, 
“Biz de Akbank olarak önemli bir yere 
sahip olan ve ilerisi için de potansiyel 
taşıyan sektörün desteklenmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Konaklama 
başta olmak üzere acente, mağaza, 
restoran gibi turizm sektöründe faaliyet 
gösteren firmalara yönelik olarak Turizm 
Destek Paketi’ni yeniden şekillendirdik. 
Firmalarımız pakette yer alan Sezon 
Ödemeli Turizm Kredisi’ni yapacakları 
yeni yatırımlar için olduğu kadar, yeni 
sezon için ihtiyaçları olan işletme kredisi 
olarak kullanmak üzere de alabilecekler. 
Sezon hazırlığı, enerji verimliliği, ekipman 
yenileme, atık yönetimi gibi yatırımlar 
için firmaların nakit akışına bağlı olarak, 
9 aya varan geri ödemesiz dönem imkanı 
sunan krediden yararlanılabilir” dedi ve 
ekledi: “Biz turizmin Türkiye ekonomisinin 
gelecekte istikrarlı büyümesini oturtacağı 
zeminler arasında kritik bir yere sahip 

olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra 
da ülkemizin turizm sektöründeki 
hedeflerine ulaşabilmesi için sektöre 
desteğimizi artırarak devam edeceğimizi 
ifade etmek istiyorum.”

40 milyon turist
Marmaris ve Bodrum’daki toplantılarda 
konuşan TÜROFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Ayık da 2013 yılında 
turist sayısının 40 milyona yaklaştığına 
ve turizm gelirlerinin de 32 milyar doları 
aştığına işaret ederek, “Bu yılın ilk sekiz 
aylık döneminde turist sayısında 25 
milyonu da aştık. Yılın ilk yarısındaki 
turizm gelirlerimiz de 13.8 milyar doları 
buldu” dedi.

Tesis sayıları
Türkiye’de 2013 sonu itibarıyla Turizm 
İşletme Belgeli tesis sayısının 3 bini 
bulurken, Turizm Yatırım Belgeli Tesis 
sayısının ise 1,000’i aştığına dikkat çeken 
Ayık, “Bu tesislerdeki oda sayısı 400 bini 
aşarken, yatak sayısı da 750 bine kadar 
çıktı” diye açıkladı.

Turist sayısı artıyor
Tüm dünyada turist sayısının yükselen 
tempoda arttığını ve artık bir milyar 
sınırının üzerine çıktığının altını çizen 
Osman Ayık, “Küresel düzeyde turist 
sayısı 2012 yılında, bir önceki yıla göre 
yüzde 4.1 artışla 1 milyar 35 milyona 
çıkarken, bu artış 2013 yılında yüzde 5.0’i 
buldu ve turist sayısı 1 milyar 87 milyon 
düzeyine kadar çıktı” dedi.

Hedef ilk 5 
Türkiye’nin dünya sıralamasında 10. 
sırada bulunduğuna işaret eden Ayık, 
“Buradan da anlaşılacağı gibi, Türkiye 
ekonomisinin Cumhuriyetimizin 100. yılı 
2023’te ilk 10 a girme hazırlıklarını ilk 
tamamlayan sektör turizm oldu. Artık 
hedefimiz, ilk beşe girmek” diye ekledi.

Akbank, TÜROFED’in işbirliği GETOB ve BODER’in katkılarıyla düzenlediği toplantılarda Marmaris 
ve Bodrumlu turizmcilerle buluştu. “Gelecek Turizmde” isimli toplantılarda 2015 yılı hazırlıkları ve 
destekler konuşuldu.

Haber

Akbank Marmaris ve Bodrum’da 
turizmcilerle buluştu

Akbank, TÜROFED işbirliği ile Marmaris 
ve Bodrum’da turizmcilerle buluştu. 
Turizm yatırımcıları ve profesyonellerinin 
geniş katılımıyla düzenlenen “Gelecek 
Turizmde” toplantılarında 2014 
sezonunun değerlendirmesi ve 2015 
sezonuna ilişkin beklenti, hedef ve 
öngörüler konuşuldu.

İlk durak Marmaris
Akbank’ın, Türkiye Otelciler 
Federasyonu’nun (TÜROFED) işbirliği 
ve Güney Ege Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği’nin (GETOB) katkılarıyla 
Marmaris’te düzenlenen ilk toplantısında 

Marmaris Belediye Başkanı Muhammet 
Ali Acar, TÜROFED Başkanı Osman 
Ayık, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 
Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) 
Başkan Yardımcısı İbrahim Birkan, Türkiye 
Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı 
(TURSEFF) temsilcisi Muharrem Aşkın, 
Nail Keçili, INTEL temsilcisi Koray Çandır 
ve Touchlife temsilcisi Serkan Çoruk 
ve çok sayıda turizm yatırımcısı ile 
profesyoneli katıldı. Akbank toplantıda, 
turizm sektörünün temsilcileriyle 
Türkiye’nin büyüme projeksiyonlarında 
önemli bir yeri olan turizm sektörüne 
yönelik hazırladığı çözümlerini paylaştı.

İkinci toplantı Bodrum’da
Akbank’ın, Türkiye Otelciler 
Federasyonu’nun(TÜROFED) işbirliği ve 
Bodrum Otelciler Derneği’nin(BODER) 
katkılarıyla düzenlediği ikinci toplantı 
Bodrum’da gerçekleştirildi. Toplantının 
açılışını BODER Genel Sekreteri Orhan 
Kavala gerçekleştirdi. Savaş Karakaş 
moderatörlüğünde düzenlenen panelde 
Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, 
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, İzmir 
Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, 
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Birkan 
ve INTEL temsilcisi Koray Çandır katıldı. 
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Söyleşi

2015’in turizm sektörü için zorlu bir yıl olacağını söyleyen Diana Travel Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdürü Burak Tonbul, alınması gereken önlemleri anlattı.  Aynı zamanda Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi olan Tonbul, Rusya ve Avrupa pazarlarını da 
değerlendirdi. 

Burak Tonbul 

“Türkiye, Avrupa’da acilen imaj çalışması yapmalı” 

Diana Travel Genel Müdürü ve TÜRSAB 

Yönetim Kurulu Üyesi Burak Tonbul, 2014 

turizm sezonunu değerlendirerek 2015 

yılı ile ilgili öngörüsünü açıkladı. Rusya ve 

Avrupa pazarlarını değerlendiren Burak 

Tonbul, 2015 yılının belirleyicisinin Rusya 

pazarı olacağını söyledi.  

 

Avrupa satışlarının ağır başladığını 

söyleyen Burak Tonbul, erken 

rezervasyon satışlarının Türk otelleri 

için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. 

2015 yılı ile ilgili olarak acilen önlemlerin 

alınması gerektiğini ifade eden Tonbul, 

“Özellikle İstanbul’daki Gezi olayları ile 

başlayıp silsile haline gelen ve şu anda 

da Suriye sınırımızda olup biten olaylar 

Türkiye’nin Avrupa’daki imajını etkiledi. Bu 

olumsuz imajı bir an önce dağıtmalıyız” 

diye konuştu.  
 
2014 yılını geride bıraktık. Kimine 

göre iyi bir sezonu kimine göre ise 

kötü bir sezonu geride bıraktık. 

2014 turizm sezonunu siz nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 
2014, Temmuz ayına kadar çok zor bir 

yıldı. Temmuz’dan sonra Türkiye turizmi 

iyi bir dönem geçirdi. Temmuz ayına 

kadar rakamlar eksileri gösteriyordu. 

Temmuz’un ortasından itibaren özellikle 

Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte 

Türkiye turizmi artıya geçti. Özellikle 

yatak kapasitesinin her sene arttığı, her 

sene yüzde 7-10 oranında havalimanı 

girişinde artışa ihtiyacımız olan Antalya 

gibi bir devde iyi sezonu sadece pax 

sayılarının artışı ile ölçülmesi çok da kolay 

değil. Tabi 2014’ün muhasebesini herkes 

kendi içinde yapacaktır. Hangi pazarda 

daha kötü performans gösterilmiş? 

Hangi pazara yatırım yapılmalı? Elindeki 

ürünleri yeterince piyasaya çıkarabiliyor 

mu? Bu Türk turizm için çok önemli. Şu 

anda Türk turizmine bakarsak maalesef 

tek tip büyümeden farklı bir strateji 

izler durumda değiliz. Türkiye’de tek tip 

büyüme var. Farklı olarak biraz İstanbul’un 

katkısı var ama onun haricinde Türkiye 

turizm sektöründe farklı kulvarlarda 

büyüme ve bunun alametini göremiyoruz. 

Avrupa pazarından gelen ilk 

sinyaller pek iyi değil. Avrupa 

pazarındaki son durum nedir? 
Avrupa pazarı genel itibariyle ağır 

başladı. Sadece Türkiye için değil tüm 

dünya adına ağır bir başlangıç yaptı. 

Bu ağır başlangıcın kendi içinde birçok 

sebebi var. Dünyada ekonomi çok hoş 

görünmüyor. Herkes bu ekonomik 

duruma göre pozisyon alıyor. İnsanlar 

tabi ki tatile çıkmadan önce kendi 

ekonomisine bakacaktır. Bunları çok 

iyi izlemek gerekiyor. Özellikle Ocak 

ayı ve Christmas dönemine dikkat 

etmemiz lazım. Buradaki trend pozitif 

hale dönmezse Türkiye için sezonu 

beklemenin ve “nasıl olsa gelir demenin” 

hiçbir faydası yok. Türk turizmcisinin 

erken rezervasyon kampanyalarında 

atak yapması gerekiyor. Benim otellere 

önerim erken rezervasyondan alabildikleri 

kadar çok müşteri alsınlar. Avrupa’da 

erken rezervasyondan maksimum verimi 

toplamak zorundayız.

Türkiye’nin ana pazarlarını 

değerlendirebilir misiniz? İlk olarak 

Rusya pazarı, 2015 yılında sizce 

nasıl bir performans gösterecek?  
Ben önümüzdeki yılın belirleyicisinin 

Rusya pazarı olacağını düşünüyorum. 

Tur operatörüne olan güvenirlilik, tur 

operatörlerinin sağlıkla hayatlarına 

devam etmesi, pazardaki değişiklikler 

bu pazardaki negatif gelişmeler. Pozitif 

olarak gördüğüm konu ise Rusya’daki 

devalüasyon ve Rusya ile Avrupa 

ülkeleri arasında ortaya çıkmış olan 

sıkıntının Türkiye’nin avantajına olacağını 

düşünüyorum. Ama bu durum Türkiye’nin 

kapasitesini doyurur mu bilemiyorum. O 

yüzden 2015’in belirleyicisi Rusya pazarı 

olacak. Eğer ki Rus pazarındaki kapasite 

veya pazar dinamikleri önümüzdeki 

yılın kötü bir yıl olmasına neden olursa 

Türkiye için iyi geçmiş 6-7 yılın ardından 

2015 kötü bir yıl olarak tarih sayfalarına 

yazılacak. O yüzden Rusya pazarına 

dikkat etmemiz lazım. 
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Genel olarak Türk turizminin 

gelişimi için hangi konular üzerinde 

yoğunlaşmalıyız? 
Çok güzel oteller yapıyoruz. Servisle 

alakalı çok güzel kriterler oluşturuyoruz. 

Ama Türkiye turizmi kalıcı istihdam 

sağlayamıyor. Süreli istihdam 

sağlayabiliyor. Bu kadar parlayan bir 

sektör olmasına rağmen süreli istihdam 

sorunu insanların turizmde kariyer yapma 

hedeflerini yok ediyor. Kim bugün 6-7 

ay çalışıp 5-6 ay işsiz kalarak gelecek 

kurmak ister ki. Sürdürülebilir istihdam 

sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden bu 

kadar hızlı büyüyen ve devamlı yatırımın 

geldiği sektörümüzde servis kalitesinin 

tehlike altında olduğunu düşünüyorum. 

Servis kalitelimizi sürdüremiyorsak 

bu durum Türkiye’nin inişe geçtiği 

nokta olur. Başta otellerdeki servisin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekiyor. 

İkinci tehlike de otel dışında turistlere 

servis sağlayan ve turizmin en önemli 

paylarından biri olan kısmı esnaf, 

restoranlar, vb. geliyor. Bunları yerel 

yönetimler tarafından çok yakından takip 

edip denetlenmesi gerekiyor. Minimum 

servis standartı getirmemiz lazım. 

Sattığımız kebaptan posta puluna kadar 

müşterinin kafasındaki imajı güvenilir 

hale getirmeliyiz. Ütopik görünebilir ama 

bundan başka çaremiz yok. Türkiye’de 

çarşıda gezen adamın kafasında “bu 

çarşıda orijinal ne var ki” diye bir düşünce 

varsa bir hata yapıyoruz demektir. 

Türkiye’nin 2015 yılı için öncelikle 

hangi önlemleri alması gerekiyor? 
Türkiye’nin ilk olarak imajını doğru 

yansıtması gerekiyor. Bu imaj çalışması 

da 2015 yılı için biran önce yapılmalı. 

Çünkü, Türkiye tam bir ateş çemberi 

içinde. Özellikle İstanbul’daki Gezi olayları 

ile başlayıp silsile haline gelen ve şu 

anda da Suriye sınırımızda olup biten 

olaylar Türkiye’nin Avrupa’daki imajını 

etkiledi. Bu olumsuz imajı bir an önce 

dağıtmalıyız. Bunun için de bir an önce 

imaj şirketleri ve tur operatörleri ile 

pozitif algı oluşturulmalı. Şu anki imajımız 

hiç iyi değil. Bu imaj sorunu Türkiye için 

ciddi bir tehlike olabilir. 
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Yeşil Yıldız ve renovasyon 

İmza töreni sonrasında bir açıklama yapan 

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, “Çevreyi 

korumak bütün otellerimizin görevidir. 

Biz turizmciler misafirlerimize ülkemizin 

doğasını ve doğal güzelliklerini kullanarak 

hizmet veriyoruz. Dolayısı ile çevreyi ve 

doğayı korumak bizim ilk görevimizdir. Bu 

konuda otellerimizde son yıllarda güzel 

bir bilinç oluştu.  Bilindiği üzere Kültür 

ve Turizm Bakanlığı tarafından çevreyi 

koruyan tesislere Yeşil Yıldız belgesi 

verilmektedir. Yeşil Yıldız belgesini almak 

için de otellerin uygulaması gereken 

bazı kriterler var. Çevrenin korunması 

için tesisler ciddi masraflar yapmak 

durumundadır. Bu nedenle TÜROFED 

olarak Ziraat Bankası ile esnek geri 

ödeme seçenekleri sunan bir işbirliği 

protokolüne imza attık. TÜROFED üyesi 

tesisler bu kredilerden yararlanarak 

hem Yeşil Yıldız için kriterleri rahat bir 

şekilde yerine getirecek hem de yıpranan 

tesisler alacakları kredilerle otellerini 

yenileyebilecek” dedi. 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Ziraat Bankası bir işbirliği protokolü imzaladı. Çevreye 
duyarlı otellere verilen Yeşil Yıldız’ın yaygınlaşmasını amaçlayan TÜROFED, Ziraat Bankası ile 
yaptığı protokol ile üyelerine esnek geri ödeme sunan kredi çekme imkanı sağlayacak.  

Haber

TÜROFED ve Ziraat Bankası  

işbirliği protokolü imzaladı

Akra Barut’ta gerçekleştirilen imza 

törenine TÜROFED Yönetim Kurulu 

Başkanı Osman Ayık. TÜROFED Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Sururi Çorabatır, 

TÜROFED Koordinatörü Necip Boz, 

Ziraat Bankası Pazarlama Genel Müdür 

Yardımcısı Ömer M. Baktır, Ziraat Bankası 

Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür 

Yardımcısı Musa Arda, Ziraat Bankası 

Girişimci Pazarlama Grup Başkanı 

Metin Sezici, Ziraat Bankası Kurumsal 

Pazarlama Grup Başkanı Süleyman 

Türetken, Ziraat Bankası Şube Bankacılığı 

Grup Başkanı Turgut Gülcihan, Ziraat 

Bankası Ege Bölge Koordinatörü Bülent 

Çetiner ve Ziraat Bankası Antalya Bölge 

Yöneticisi Fatih Şahan katıldı.

Esnek geri ödemeli kredi 

Turizm kapsamında çevrenin korunması, 

çevre bilincinin geliştirilmesi ve turistik 

tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının 

teşvik edilmesi ve özendirilmesini 

amaçlayan protokole göre TÜROFED 

üyesi tesisler Ziraat Bankası’ndan 

esnek geri ödeme imkanları ile kredi 

çekebilecek. TÜROFED üyeleri ayrıca 

otellerinde yapacakları renovasyonlar için 

de destek kredisi çekebilecek.  
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TKF Başkanı Yarar, “Bir Ekonomik 

Kalkınma Modeli; Kayak Sporu” başlıklı 

projenin, temelde iki dayanağı olduğunu; 

bir yandan sporcu yetiştirilmesi için 

kulüplerle işbirliği içinde gerekli desteği 

sağlarken bir yandan da yatırıma 

odaklanılması gerektiğini vurguladı.  

 

Türkiye’nin, 12 yıla yayılarak 

gerçekleştirilecek 48 milyar Avro’luk 

yatırımla, kış sporları merkezi haline 

gelebileceğini ve coğrafi nedenlerle 

dünyada Kış Olimpiyatları düzenleyebilen 

çok az sayıda ülke arasına katılabileceğini 

belirten Yarar, “48 milyar Avro 12 yıl için 

çok makul bir yatırım miktarı... İstanbul’da 

yapılan yeni havaalanı gibi sadece iki 

havaalanı yatırımına eşit bir yatırımdan 

söz ediyoruz.” dedi.

Kayak, bölgesel kalkınma 

sağlayan tek spor dalı 
Türkiye Kayak Federasyonu İcra Kurulu 

üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen 

toplantıda, dünyada ve Türkiye’de kayak 

sporunu; sporcu sayısı, yarış sayısı, 

kayağa elverişli pist ve lift sayısı ve 

ekonomik getiri açısından karşılaştıran ve 

kayak başta olmak üzere kış sporlarının 

ekonomiye katkısına değinen TKF 

Başkanı Erol Yarar şunları söyledi: “Kayak 

kış turizminin gelişmesine öncülük etmesi 

nedeniyle bölgesel kalkınma sağlayan 

tek spor ve kayak sektörüne yapılan 

yatırımlar 7 yılda geri dönüyor. Örneğin, 

Avusturya’nın en önemli gelir kaynağı kış 

turizmi ve kayak. Avusturya’nın nüfusu 

sadece 8.4 Milyon, GSMH’sı 309.9 Milyar 

Avro ve kayak sporunun Avusturya 

ekonomisine toplam getirisi 44.1 milyar 

Avro.”

Türkiye’deki 10 dağda kış 

sporları yapılabiliyor 
Türkiye’de 3.000’den fazla dağ 

olduğunu ancak sadece 10 tanesinde 

kış sporları yapılabildiğine değinen Yarar, 

“Türkiye’deki dağlar kayak yapmaya 

çok elverişli. Ülkemizde, 2.000 m’nin 

üzerinde 166 dağ, 3.000 m’nin üzerinde 

137 dağ ve 4.000 m’nin üzerinde 4 

dağ bulunuyor. Ancak potansiyelimizi 

değerlendiremiyoruz. Türkiye, 2.5 Milyon 

Avro’ya yakın Kayak Federasyonu bütçesi 

ile Batı Avrupa ülkelerinden daha düşük 

bir finansal güce sahip.” dedi.

Türkiye 2023 Yatırım 

Projeksiyonu 48 milyar Evro

Türkiye’nin 2023 yılında bir kış sporları 

merkezi ve Kış Olimpiyatları’na aday 

bir konumda olabilmesi için bir yandan 

sporcu yetiştirirken bir yandan da gerekli 

yatırımları yapmanın önemine değinen 

TKF Başkanı Erol Yarar, bu yatırımların 

devlet, yerel yönetimler ve özel sektör 

işbirliği ile yapılması gerektiğini belirtti. 

Yarar, yatırım alanlarını ve miktarlarını 

şöyle sıraladı: “5.000 tane otel yatırımı 

için 18,5 Milyar Avro, 100 bölgede 

altyapı yatırımları için 15 Milyar Avro, 100 

bölgede 1.000 adet lift yatırımı için 5,6 

Milyar Avro, dağ işleme makineleri için 5 

Milyar Avro, tanıtım, eğitim ve okullar için 

4,1 Milyar Avro, bölge kayak hastaneleri 

için 250 Milyon Avro’luk bir projeksiyon 

yaptık. Toplam yatırım ise 12 yılda 

48.450 Milyar Avro. Bu rakam İstanbul’a 

yapılacak üçüncü havalimanı gibi sadece 

iki havalimanının yatırımına eşit ve üstelik 

12 yıllık bir projeksiyondan söz ediyoruz.”

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, “Bir Ekonomik Kalkınma Modeli; Kayak Sporu” 
başlıklı projeyi ve önümüzdeki dönemde Türkiye Kayak Federasyonu olarak belirledikleri hedefleri, 
düzenlediği bir basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Haber

5.000 otel, 275.000 yatak

TKF’nin 2023 hedefleri 
Türkiye Kayak Federasyonu olarak yönetimi devraldıkları Nisan 

ayından bu yana çok ciddi bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve 

uzun vadeli hedefler belirlediklerini ifade eden TKF Başkanı 

Yarar, TKF’nin “Bir Ekonomik Kalkınma Modeli; Kayak Sporu” 

projesi çerçevesinde geliştirdiği 2023 hedeflerini de şöyle 

sıraladı:     

• Kış sporları yapmaya elverişli bölgelerde kış sporları merkezleri 

oluşturulması koordine edilerek, bu bölgelerde kış turizminin ve 

kış sporlarının geliştirilmesi sağlanacak.

• Türkiye’de 4 milyon kişi, sporcu ve/veya seyirci olarak kayak 

sporu ile entegre edilecek.

• 100 bölgede 5.000 otel ve 275.000 yatak kapasitesi 

oluşumunu temin edecek AR-GE çalışmaları tamamlanarak 

hükümete sunulacak.

• Uluslararası standartlarda çok gelişmiş bir örnek bölgenin, fiilen 

kurulması için tüm teknik projeler hazırlanacak ve uygulama 

koordinasyonu sağlanacak.

• 30 bölgesel (Balkan-Asya-Avrupa) Şampiyona’ya ve 10 Dünya 

Şampiyonası’na ev sahipliği yapılacak.

• Yılda 10 milyar Avro gelir getirecek sektörü planlayarak 

oluşumuna öncülük edilecek.

• 500.000 yeni istihdam oluşturulacak.

• Kayak sporunun yapılmasına olanak veren sanayinin Türkiye’de 

paralel oluşumuna altyapı oluşturularak yılda 1 milyar $’lık yeni 

bir sanayi oluşturulacak.

• Yılda 13,5 milyon turist potansiyeli değerlendirilecek.

• Türkiye Kış Olimpiyatları’na talip olacak.

• 3 adet Kış Sporları Akademisi kurularak işletilecek.

• Türkiye’nin kış sporlarında dünyada ilk 10 içine girecek altyapı 

oluşumu tamamlanarak, madalya alacak sporcu yetiştirme 

sistemi kurulacak.

• 100.000 ulusal ve uluslararası sporcu yetiştirilecek. Sporcuları 

olimpik seviyeye taşıyacak altyapı çalışmaları tamamlanacak.

• Bütün kulüpler uluslararası standartlara getirilecek. 

Federasyon, kulüp ve sporcu iletişimi sürekli ve sağlıklı kılınacak.
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Turizm sektörü, Avrupa Turizm bakanlarını, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan vize paket 
teklifine destek olmaya çağırdı. Napoli’de gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Bakanları Gayriresmi 
Toplantısı’nda, Nisan ayında Avrupa Komisyonu tarafından sunulan geliştirilmiş vize başvuru 
kurallarına ilişkin teklifin uygulanması konusundaki eksiklikler için tehlike çanları çalındı.

Haber

HOTREC uyardı: 
Hükümetlerin ilgisizliği 
turizm endüstrisini riske atıyor

Yayınlanmasından 7 ay sonra 
üye devletler tarafından henüz 
tamamlanamayan revize teklifin ilk 
okuması Komisyon tarafından teklif edilen 
birçok iyileştirmeye de güçlü değişiklikler 
getirdi. Teklifin amacı, Şengen vizesi 
kurallarını güvenlik seviyesini de 
koruyarak kolaylaştırmak. Hükümetlerin 
İçişleri Bakanları’nın, Komisyon tarafından 
teklif edilen vize prosedürlerinin 
kolaylaştırılmasının getireceği ekonomik 
faydaları değerlendirme dışı bırakarak 
konuyla ilgili olarak üzerinde en çok 
durdukları nokta yasadışı göçleri ve 
potansiyel terör tehditlerini önlemeyi 
amaçlayan katı kurallardır. Mevcut 
vize yöntemi teklifle uyuşmamaktadır 
ve değiştirilmesi gerekmektedir. 
“Network for the European Private 
Sector in Tourism” üye devletlerin 
Turizm Bakanları’nın bu tartışmaya 
müdahale etmesi ve kolaylaştırılacak vize 
uygulamalarının Avrupa’ya olan turizmde 
patlama yaratacağı ve ekonomik büyüme 
sağlayacağı konusunda ısrarcılar. 
 
Turizmin Avrupa Birliği işgücüne ve gayri 
safi yurt içi harcama oranlarına sağladığı 
katkı oldukça önemlidir. Öyle ki; toplan 
gayri safi yurt içi harcamanın %10’luk 
kısmı turizmden elde edilmektedir. 
Sektör yaklaşık 20 milyon kişiye iş 

imkanı sunmakta ve Avrupa dışından 
gelen turistler 400 milyar Euro harcama 
yapmaktadırlar. 
 
Dünya nüfusunun %72’si Avrupa’ya 
seyahat edebilmek için vizeye ihtiyaç 
duymaktadır. Vize ile ilgili konularda 
yalanan ilerleme eksikliği potansiyel 
büyüme açısından, özellikle de hızla 
büyüyen Rusya ve Çin gibi pazarlardan 
sağlanacak büyüme açısından büyük risk 
oluşturacaktır. 
 
Üye ülkelerin çoğu şimdiden, önemli 
pazarlardan gelecek olan ziyaretçileri 
çekebilmek için yerel seviyede önlemleri 
devreye soktular. Fakat konu kuralları 
revize etmeye geldiğinde hükümetlerden 
resmi bir anlaşma yapılması hususunda 
anlaşılmaz bit tutarsızlık söz konusu. İlk 
olarak, örneğin, bazı ülkeler sık seyahat 
eden ve güvenilirliklerini kanıtlamış 
olanlar için çok girişli ve uzun süre 
geçerliliği olan vize kullanımını öneriyorlar. 
Fakat buna rağmen, birçok üye ülke hala 
çok girişli vizelerin 3 yıl geçerli olması, 
sonrasında ise “kayıtlı gezginler” için 5 
yıl olması konusunda katı davranıyorlar. 
Kayıtlı gezgin ile kastedilen ise bilgilerinin 
Vize Bilgi Sistemi’nde kayıtlı olması ve 
son 12 aylık dönemde yasal olarak en az 
2 kes vize kullanmış olması. 

İkinci olarak teklif, vize başvurularında 
karar verme sürecinin 15 günden 
10 güne düşürülmesini öneriyor. 
Birçok üye ülke bu süreci 72 saatte 
tamamlayabiliyorken bu kuralın resmi 
olarak kabul edilmesi konusunda 
muhalefet var gibi görünüyor. Gerçekte 
kolayca başarılabildiği ortada olduğu 
halde kuralın neden resmi olarak 
kabullenilemediği net olarak belli değil. 
 
Sektör, kültür ve turizm bakanlarının, 
turizm ve seyahatin Konsey tartışmalarını 
dikkate alınmasını sağlamalarını talep 
ediyor. Mevcut Komisyon’un çalışmaları 
daha esnek ve kabul edilebilir vize 
uygulamalarının Şengen bölgesine 
olan seyahatlerde artış sağlayacağını 
gösteriyor. The European Travel Agents 
and Tour Operators Associations 
Başkanı Lars Thykier, turizm bakanlarının 
ekonomik büyüme ve istihdam olanakları 
açısından en önemli sektörlerden 
biri olan turizmde, geliştirilecek vize 
uygulamalarının sektöre faydaları 
konusunda daha çok ses çıkarmaları 
gerektiğini belirtiyor. Thykier ayrıca, 
uluslararası varışlar bakımından, Rusya 
ve Çin gibi en önemli üç pazardan ikisinin 
Şengen vizesine ihtiyaç duyduğunun da 
altını çiziyor.

Hazırlayan: Eda KESKİNER
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4000 kaliteli yatak 
Yapılan tahsiste ilk yatırımı şirketimiz 

tamamladı. Neilson Andriake Beach 

Club’da faaliyete geçti. Yapılan 

tahsislerden biri ise şu an inşaa 

aşamasındadır. Diğer 6 tahsis de proje 

aşamasında. Her biri ortalama 500 

yatağa sahip olan bu tatil köyü ve otel 

tahsislerinin tamamlanmasıyla bölge 

yaklaşık 4000 kaliteli yatak kazanmış 

olacak. Turizm yatırımları ve yapılacak 

olan alt yapı çalışmalarıyla bölge ciddi 

bir turizm merkezi haline dönecek. 

Bölgede Ulaştırma Bakanlığı tarafından 

inşaa ettirilen 700 yat kapasiteli bir de 

marina bulunuyor. Çok hızlı bir şekilde 

inşaası devam eden marina, 2016 yılında 

faaliyete geçecek. 
 
Potansiyeli büyük  
Çok bakir bir bölge olan Demre’nin turizm 

potansiyeli yüksektir. Doğal ve tarihi 

zenginlikleri ise saymakla bitmez. Bölge, 

bilindiği üzere inanç turizminin de en 

önemli durakları arasında yer almakta. 

Dünyanın Noel Baba olarak tanıdığı St. 

Nicholas’ın doğduğu yer Demre’dir. Noel 

Baba Kilisesi ve mezarının Demre’de 

olması, Türkiye turizmi ve tanıtımı için çok 

büyük bir potansiyel. Hali hazırda bölgede 

ciddi bir günübirlik turist girişi olmaktadır. 

Bölgenin ulaşım ve alt yapı imkanlarının 

geri kalmış olmasından dolayı turizm 

hareketi tam anlamıyla başlayamamıştır. 

Şu anda alt yapı, kanalizasyon ve su 

alt yapısı inşaa halinde. 2015 yılının 

ikinci yarısında bunların tamamlanması 

öngörülüyor.  
 
Büyükşehir bölgeye önem veriyor  
Demre’nin alt yapısı, yolları, elektrik 

ve su yatırımlarının yapılması için 

bölgenin öncelikle iç yollarının açılarak, 

tamamlanması gerekmekte. Bölge, 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 

geçtikten sonra yönetim bölgeye çok 

önem verdi. Bu iç yollar için çalışmalar 

hemen başladı. İkinci nokta ise enerji. 

Bununla ilgili Demre Kaymakamlığı 

girişimlerde bulundu. Kanalizasyon ve alt 

yapı çalışmaları ise devam ediyor.  
 
Havalimanı istiyorlar 
Yapılan tesisler, marina ve alt yapı 

çalışmalarının sona ermesiyle birlikte 

bölge turizmle kalkınacaktır. Ancak bu 

turizm hareketliliği için Demre – Finike 

Karayolu’nun standartının yükseltilmesi 

gerekiyor. Tabii ki en önemli konulardan 

biri de havalimanıdır. Biz, turizm 

yatırımcıları olarak bölge turizminin 

daha iyi yerlere gelmesi için havalimanı 

yapılmasının çok büyük yarar getireceğini 

düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi turistler 

gidecekleri tatil bölgesine rahat bir ulaşım 

ister. Bunun için de havalimanı şart. Bu 

konuyla ilgili süreç içerisinde girişimlerimiz 

olacak. Bu havalimanı sadece Demre’ye 

değil; Kaş, Kalkan, Finike ve Kekova’ya 

büyük bir yarar getirecektir. 

Haber

Demre Yatırımcıları İnşaat Turizm Ortak Girişimi Ticaret ve Sanayi A.Ş (DETUYAB) 1. Olağan Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonrasında DETUYAB’ın Başkanı Antmarin Şirketler 
Grubu’nun ve Demre’deki Neilson Andriake Beach’in sahibi Hasan Akıncıoğlu oldu.

Antalya’da yeni bir turizm
merkezinin temelleri atıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

Antalya’nın Demre ilçesinde yaptığı 

tahsisleri kazanan şirketler bir araya 

gelerek DETUYAB’ı hayata geçirdi. 

Tahsisi alan şirketler, Demre’de bir araya 

gelerek DETUYAB’ın ilk Yönetim Kurulu 

Toplantısı’nı gerçekleştirdi.  

 

Toplantıya Demre Kaymakamı Yusuf 

İzzet Karaman, Demre Belediye Başkanı 

Süleyman Topçu, Demre Belediye Başkan 

Yardımcısı Faruk Akbudak ve Antalya 

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı 

Mehmet Urcu katıldı. Başkanlığını 

Antmarin Şirketler Grubu’nun ve 

Demre’deki Neilson Andriake Beach’in 

sahibi Hasan Akıncıoğlu’nun yapacağı 

DETUYAB’ın yönetiminde ise Barut 

Hotels’ten Haydar Barut, Diyar Demre 

A.Ş’den de Zeynel Ceylan yer alıyor. 
 
Demre’de 8 tahsis yapıldı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

Demre’de 8 tahsis yapıldı. Bu tahsislerden 

Neilson Andriake Beach ilk faaliyete 

geçen tesis oldu. Şu an bölgede 1 otelin 

daha inşaatı devam etmektedir. Diğer 

6 tahsis ise proje aşamasında. Bölgede 

ayrıca Ulaştırma Bakanlığı tarafından 

bir de yat limanı yapılmakta. Yapılan 

turizm tahsislerinin ve yat limanının 

tamamlanmasıyla birlikte bölgede büyük 

bir hareketlilik yaşanacak.  
 

Bölgenin kalkınmasını amaçlıyor 
Demre’de yapılan toplantıda Tourism 

Today’e bir açıklama yapan DETUYAB 

Başkanı Hasan Akıncıoğlu, DETUYAB’ı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı 

tahsisleri alan şirketlerin kurduğunu 

söyledi. Akıncıoğlu sözlerine şöyle devam 

etti: “Kurulan bu Anonim Şirketi’nde 

tahsis alan 8 kurum ile Demre Belediyesi 

ortak. DETUYAB olarak amacımız ortak 

durumundaki tüm yatırımcılar adına 

muhtelif sorunların giderilmesi, ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarla ilgili temaslarda 

ortak hareket ederek, bölgenin yurt içi ve 

dışındaki tanıtım işlevini üstlenmektir.”

Kaymakam turizmcilerin yanında 
Demre turizmi için büyük önem 

taşıyan DETUYAB’ın 1. Olağan Genel 

Kurulu’nu Demre Kaymakamı Yusuf 

İzzet Karaman’da yakından takip etti. 

Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan 

Karaman, Demre turizminin geleceğini 

turizmle inşaa etmek istediklerini 

söyledi. Demre’nin turizm ölçeğinde, 

gelecek vizyonu olan bir bölge olduğunu 

söyleyen Kaymakam Karaman, “Bu 

bölge, geçmişinde hep tarımla uğraşmış. 

Bölgenin turizmde gelişememesinin en 

önemli sebebi ise ulaşım sorunlarıdır. 

Aslında Demre’nin inanılmaz bir 

potansiyeli var. Bölgeye özgü tarihi ve 

doğal güzellikleri sıralamakla bitmez. Bu 

güzellikler keşfedilmeyi bekliyor. Turizm 

yatırımları geldikçe insanlar bu bölgeyi 

tanıyacak” dedi. 
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Gizli cennet 
“Demre, potansiyel itibariyle artısı 

eksisinden daha fazla olan bir bölgedir” 

diye konuşan Yusuf İzzet Karaman 

konuşmasına şöyle devam etti. “Bununla 

ilgili olarak her kesime görevler düşüyor. 

Bizler turizm ile iç içe yaşamak ve 

Demre’nin geleceğini turizmle inşaa 

etmek istiyoruz. Bunun en önemli sebebi 

ise burasının sahip olduğu kültürel 

ve tarihi mirastır. Dünyada Noel Baba 

denince ilk akla gelen bölge bilindiği gibi 

Demre’dir. Noel Baba’nın doğum yeri 

Demre’dir. Noel Baba olarak bildiğimiz 

St. Nicholas’ın doğduğu yeri görmek 

için insanlar binlerce kilometre uzaktan 

geliyor. Ayrıca Kekova gibi Akdeniz’de 

gizli bir cennet olan tarihi ve doğal 

güzelliklerin bir arada olduğu bir bölge var. 

Buranın da gerekli çalışmalar sonucunda 

turizme kazandırılması lazım.” 

 
Keşfedilmeyi bekliyor 
Demre’ye has olan bir diğer yer de 

Likya yürüyüş yoludur. Antik Likya 

medeniyetinde insanların şehirlerarasında 

yürüyerek kat ettikleri yerlerin izleri 

bulunuyor. Bugün ilçemiz sınırları 

içinde 160 km’lik antik çağdan kalma, 

taşlarla kaplı doğa ile iç içe yollar var. 

Binlerce insan tanıtım olmadığı halde 

kendi imkanları ile gelip bu yollarda 

hem tarihi hem de doğayı keşfediyor. 

Gelenlerin yüzde 99’u yabancı. Buna da 

önem vermeliyiz. Bu çalışmalar ilçemizi 

‘alternatif turizm’ diye tabir ettiğimiz 

turizm çeşidine müsait olduğunun 

göstergesidir. Bölgemizde dalış turizmi 

için de çok uygun koy ve sahalar var. 

Bunun yanında Demre şehir merkezinde 

Myra antik kenti bulunuyor. Bu antik kent 

Likya dönemine başkentlik yapmıştır. 

Tarihte 30-40 bin nüfusa ulaşmış bir 

başkenttir. Doğal afetler nedeniyle şehir 

birden yok olmuştur. Bu şehrin kalıntıları 

keşfedilmeyi bekliyor. Demre, yapılacak 

kazı çalışmaları ile Türkiye’nin Pompei’si 

olacaktır. Biz Demre’de imkanlar elverdiği 

ölçüde çalışmalar yapılacağını biliyoruz. 

Bu da potansiyeli ortaya çıkaracaktır.  
 
Karayolu ve havayolu 
Bölgemizde en büyük eksiklik olan ulaşım 

ve alt yapı sorunlarını aşmamız gerektiğini 

düşünüyoruz. Demre için karayolu 

ve havayolu ulaşımı turizmin önünü 

açacaktır. Demre-Finike Karayolu’nun 

iyileştirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili 

girişimler var. Havalimanı projesi ise 10 

yıldır gündemde. Bu havalimanı sadece 

Demre için değil Kaş’tan Kumluca’ya 

kadar olan hattın dış dünya ile bağlantısı 

olacaktır. Bunların gerçekleşmesi halinde 

yatırımlar daha da hızlanacaktır. Alt yapı 

çalışmaları hızla ilerliyor. Bölgemizde bir 

de yat limanı inşaatı var. Bu tamamlandığı 

zaman Batı Antalya, Akdeniz Bölgesi’nde 

modern bir yat limanına sahip olacak. 

Ayrıca özellikle cruise gemilerinin de 

gelmesini sağlayacak nitelikte gerekli 

düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. 

Tarım şehrinden turizm şehrine geçiş 

döneminde yerel de alt yapı çalışmalarına 

hızla devam ediyoruz. İçme suyu şebekesi 

değişecek. Yine modern bir arıtma tesisi 

tamamlanıyor. Elektrik ve sıhhi tesisat 

şebekesi yenileniyor.”

Haber
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Denizli turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Olağan Genel Kurulu Leodikya 
Otel’de gerçekleştirildi. Genel Kurul sonucunda mevcut başkan Gazi Murat Şen güven tazeledi.

Haber

Gazi Murat Şen  güven tazeledi

Son yıllardaki aktif çalışmaları ile tanıtım 
başta olmak üzere turizm sektörüyle 
ilgili önemli çalışmalara imza atan 
DENTUROD’un Olağan Genel Kurulu 
Laodikya Otel’de gerçekleştirildi. Denizlili 
turizmcilerin büyük ilgi gösterdiği Genel 
Kurulda DENTUROD Başkanı Gazi Murat 
Şen, son bir yıl içerisinde derneğin yaptığı 
çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdi. 
Daha sonra ise seçimlere gidildi.  
 
Yönetim Kurulu 
Tek liste halinde gidilen seçimlerde 
Gazi Murat Şen yeniden DENTUROD 
başkanlığına seçilirken, Yönetim Kurulu 
ise şu isimlerden oluştu: Faik Pişkin, 
Şeref Karakan, Ahmet Başoğlan ve Erkan 
Ceylan. 
 
Otelcilerin sorunları 
Güven tazeleyen DENTUROD Başkanı 
Gazi Murat Şen, Genel Kurul sonrası bir 
açıklama yaptı. Öncelikli hedeflerinin 
sektörün sorunlarına çözüm bulmak 
olduğunu kaydeden Gazi Murat Şen: 
“Başarılı bir Genel Kurulu geride bıraktık. 
Tüm katılımcı meslektaşlarıma, sektör 
temsilcilerine ve üyelerimize teşekkür 
ediyorum. Son yıllarda ciddi bir yeniden 
yapılanma süreci geçirdik. Bundan sonraki 
önceliğimiz tüm Denizli bölgesinin daha 
iyi tanıtılması, pazarlanması ve otelcilerin 
sorunlarına eğilmektir. Ayrıca, sektörün 
kalitesinin yükseltilmesi açısından dernek 
yönetimi olarak bundan sonraki dönemde 
de daha yoğun şekilde çalışacağız ve 
sektörümüz adına projeler geliştirmeye 
ve uygulamaya devam edeceğiz” dedi.
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• Çıkış rakamları, 2012 de seyahatlerin 
%16 sının (yaklaşık 1.25 milyon ziyaretçi 
ile) Avrupa’ya yapıldığını gösteriyor. 
Avrupa’da, İngiltere dışında, en çok 
seyahat edilen ülkeler; Fransa, İtalya, 
Almanya, İspanya, Avusturya, Yunanistan, 
İrlanda, ve İsviçre.   
 
• Yurtdışı seyahatlere en çok Sidney’in 
başkent olduğu New South Wales 
eyaletinden % 34 oranı ile çıkılıyor.. Onu 
% 25 ile Victorya (Melburn‘ün başkent 
olduğu), % 17 ile Queensland , % 15 ile 
Batı Avustralya, % 5 ile Güney Avustralya, 
% 2 ile federal başkent Kanberra Bölgesi 
ve % ‘ 1’er ile Tazmanya ve Kuzey Bölge 
izliyor.   
 
• Avrupa’ya seyahatin mesafesi ve 
maliyeti, daha uzun, çok destinasyonlu ve 
amaçlı seyahatleri teşvik ediyor. Bu çok 
hareketli seyahatlerde, düzgün tren ve 
otobüs hizmetlerinin varlığı önemseniyor.   
 
• Avustralyalılar,  yurtdışı seyahatlerinde 
lüks aramıyor. Ve genelde mütevazi 
bir bütçe kullanıyor. Küçük oteller ve 
pansiyonlar tercih ediyorlar. 
 
• Akraba ve eş-dost ziyaretleri nedeniyle 
İngiltere’ye yapılan ziyaretlerde harcama 
nispeten az, ortalama 14 geceleme için 
2100 A. Doları, Amerika seyahatlerinde 
ortalama 20 geceleme için 4.043 ABD 
Doları ile yüksek bir düzeyde. Türkiye için 
bu rakam ortalama 1 haftalık ziyaretler 
için 1200 A. Dolar civarında.

Neden Türkiye?
Avustralyalılar, ortalama 20 gün olan 
kıtalararası seyahatlerde, özellikle 
Avrupa’ya yapılanlarda, birden fazla 
destinasyon ziyaret ediyor.  Bu noktada, 
Türkiye, zengin tarihi-kültürel mirası, 
büyük çeşitlilik sunan doğal değerleri, 
dört mevsimin bir arada yaşanabildiği 
iklim özellikleri, konukseverliği, cazip 
alış-veriş olanakları, mutfağı ve coğrafik 
konumunun verdiği avantajlarla, Avrupa 

ve diğer Akdeniz ülkelerine rakip bir 
destinasyon olarak, Avustralyalıların 
seyahat tercihlerini  etkiliyor. Bunda, 
Avustralyalılar için özel bir çekim noktası 
olarak Çanakkale ve yöresinin, özellikle 
Gelibolu’nun da önemli katkısı var. Anzak 
askerlerinin 1915 ‘de Çanakkale’de 
çarpışmış olması, çok kültürlü bir ülke olan 
Avustralya’da, özellikle gençlerde tarih 
ve ulusal  bilinç yaratılması amacıyla her 
platformda önem ve öncelikle işlenmekte, 
hem ülke genelinde, hem de Gelibolu’da 
her yıl 25 Nisan’da yapılan anma 
törenlerine katılım teşvik edilmekte.  

Dolayısıyla, öncelikle Gelibolu’yu 
hedefleyen bu ziyaretler, daha çok 
Avustralyalıyı ülkemize çekmek, ayrıca 
İstanbul ve Ege kıyıları başta olmak üzere, 
ülkemizin diğer yörelerinin de ziyaret 
edilerek kalış sürelerinin uzatılması 
bakımından önem taşımaktadır. Ülkemiz 
ve insanları ile ilk buluşma vesilesi olan 
bu özel ziyaretlerden edinilen olumlu 
izlenimler, diğer yörelerimizin kapılarını da 
açmaktadır. 

Avustralya istatistiklerine göre, 2011 
yılında Türkiye’yi ana destinasyon olarak 
seçenlerin sayısı 111 bin’dir.  Bakanlığımız 
istatistiklerinde ise bu rakam, aynı 
yıl için 156 bin olmuştur. Buna göre; 
Avustralya’dan ülkemize gelen toplam 
turist sayısının % 71’i ülkemizi ana 
destinasyon olarak seçmiş, kalan % 29’u 
ise, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, 
ana destinasyon olarak belirledikleri diğer 
ülkelere uğradıktan sonra gelmişlerdir.  
Son  yıllarda, Anzak Günü’nün 100. 
Yıl dönümüne de yaklaşılmasına bağlı 
olarak, ülkemizi ana destinasyon olarak 
seçenlerin oranında büyük bir artış 
gözlenmektedir. (2005 yılında bu oran % 
22 iken, 2007 de % 85 olmuştur)  
 
Sonuç olarak, Avustralya’ya yönelik 
gerçekleştirilecek etkin tanıtım 
faaliyetlerinin, bu olumlu süreci 
destekleyeceği değerlendirilmektedir. 

Araştırma

AVUSTRALYA PAZARI

Avustralya, yer altı kaynaklarına ve 
tarım ürünlerine olan uluslararası 
talebin desteklediği güçlü ekonomisi ile 
Pasifiğin refah toplumu olarak anılıyor. 
Aynı zamanda dünyanın da en zengin 
ülkelerinden biri. Türkiye’nin neredeyse on 
katı büyüklüğündeki yüzölçümüne karşın, 
2012’de 23.1 milyon olan nüfusuyla  
hacim olarak büyük sayılmasa da, 
yurtdışına seyahat eğiliminin çok yüksek 
olduğu zengin ve etkili bir pazar.    
 
Şöyle ki; Yurtdışına yapılan seyahatlerin 
toplam sayısı, 2003’den başlayarak 
yıllık ortalama % 9 artışla, 2012’de 
8.2 milyona ulaşmış. 1985’te, her 100 
Avustralyalının 9.5’i yurtdışına çıkarken, 
bu rakam 2012’de 36 olmuştur. Bu 
büyüme, dünyadaki ekonomik krize 
rağmen hızını kaybetmeden son 
yıllarda da sürmüş. Bu süreçte, dünya 
piyasalarında işlem hacmi oldukça yüksek, 
güçlü bir para birimi olarak Avustralya 
Doları’nın önemli katkısı var. Özellikle 
son yıllarda, 2005 yıllarından itibaren, 
ABD Doları karşısında, IMF’ye göre yıllık 
%50 oranla artarak güçlendi. Kasım 

2010’da, 1982’den bu yana ilk kez ABD 
Doları’nın üzerine çıktı  (2000’li yıllarda 
1 ABD Doları = 1,5-2 Avustralya Doları 
olarak işlem görüyordu). Hali hazırda daha 
istikrarlı durumda, ancak hala özellikle 
Euro ve Sterling’e karşı güçlü bir para 
birimi olmayı sürdürüyor. 

Diğer yandan, Avustralya, Dünya Turizm 
Örgütü verilerine göre (2012’de 27,5 
Milyar ABD Doları veya 21,4 Milyar 
Euro ile), ulaşım hariç, yurtdışı seyahat 
harcamaları bakımından da özel bir 
konumda, dünya 9.’sudur. Dolayısıyla, 
ülkemiz turizmi açısından dikkatle 
değerlendirilmesi ve önemsenmesi 
gereken bir pazardır. 

Pazarın özellikleri ve genel eğilimler 
• Avustralyalıların çoğunu İngiliz ve 
İrlanda kökenliler oluşturuyorsa da, 200 
ülkeden 6 milyon göçmeni ile çok kültürlü 
bir ülke konumunda.  Hala yılda 100 
000’in üzerinde göç alıyor. Dolayısıyla, bir 
göçmenler ülkesi olarak, Avustralyalıların 
dünyaya yayılmış akrabaları ve 

arkadaşları, seyahat planlarını sıklıkla 
yönlendirebiliyor.  
 
• Genç Avustralyalılar için yurtdışı 
seyahat, sanki bir ergenliğe geçiş 
töreni. Sosyal deneyim kazanmak, yeni 
arkadaşlar ve kentler tanımak, ayrıca 
Avrupa’da çalışma arzusu kararlarını 
etkiliyor. Daha yaşlılar için ise, bir yaşam 
aktivitesi. Farklı tarihi ve kültürel değerleri 
görmek, deneyimler yaşamak, açık hava 
sporları ana motivasyon kaynakları. 
 
• Avustralyalıların, yurtdışı seyahatlerde 
en çok tercih ettikleri ülkeler, tarihsel 
ve kültürel bağların da etkisiyle, Yeni 
Zelanda, İngiltere ve Amerika’dır. Pasifik 
adaları ve Güneydoğu Asya ülkeleri de, 
hem ulaşım kolaylığı, hem de sunulan 
cazip turlara bağlı olarak, giderek 
daha çok talep gören diğer önemli 
ana destinasyonlar. (Toplam yurtdışı 
seyahatlerin % 46’sı Asya kıtasına, % 21’i 
ise Okyanusya’ya yapılıyor. Hava ulaşım 
maliyetlerindeki artış, Avrupa ve Kuzey 
Amerika seyahatleri için caydırıcı) 
 

Gelen Ziyaretçi Sayısı
2003  56 854

2004  67 413

2005  91 107

2006  99 580

2007  109 865

2008  124 400

2009  129 642

2010  131 685

2011  156 009

2012  164 899

2013  190 457

2014	 	 168	216	(9	aylık)

Anzak Günü’nün 100. yılı 
25 Nisan 2015, Anzak askerlerinin, 
1915’de savaşmak üzere Gelibolu’ya 
çıkmalarının 100. yıldönümü. 
Avustralya’da yaklaşık 1 milyon kişinin, 
bir şekilde, bu savaşta hayatlarını 
kaybeden askerlerle yakın akrabalık 
bağları var. Akrabalık olmasa da Anzaklar, 
Avustralyalılar için, önemli bir ortak 
değer konumunda. Dolayısıyla, 2015 
yılında pek çok Avustralyalı, bu özel tarihi 
vesile ile Türkiye’ye gelerek Gelibolu’da 
gerçekleştirilecek anma törenlerine 
katılmayı planlamaktadır.  
 
Atatürk’ten Avustralyalı 
annelere mesaj
Atatürk’ün, savaş sırasında İki ülke 
arasında başlamış karşılıklı saygı ve 
dostluk duygularının bir ifadesi olarak, 
1934 yılında Avustralyalı ve Yeni 
Zelandalı annelere gönderdiği mesaj, 
her iki ülkede de saygıyla karşılanmakta, 
olumlu duygularla anılmaktadır: “Uzak 
memleketin toprakları üstünde kanlarını 
döken kahramanlar: burada dost bir 
vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun 
içinde uyuyunuz. Uzak diyarlardan 
evlatlarını harbe gönderen analar; 
gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bizim 
bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur 
içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Bu 
toprakta canlarını verdikten sonra artık 
bizim evlatlarımız olmuşlardır.” 

Hazırlayan: Neriman Sevgi BOZ
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Corendon Grubu, Amsterdam’da düzenlediği basın toplantısı ile Hollanda’da hayata geçirdikleri yeni 
otel projelerini tanıtarak otelcilikteki hedeflerini açıkladı. Amsterdam’da The College Hotel’i Şubat 
ayında açan Corendon Grubu, Corendon Vitality Hotel Amsterdam’ı da ilk defa tanıttı.

Haber

Corendon Grubu 

Otelcilikte gözünü Avrupa’ya dikti 

Corendon Grubu’nun kurucuları Yıldıray 
Karaer ve Atilay Uslu, Amsterdam’daki 
2 otel projesini basın gezisi ile tanıttı. 
Konaklama sektöründeki hedeflerini 
de açıklayan Karaer ve Uslu, otelcilikte 

büyüyeceklerini söyledi.  
 
Hedef Avrupa 
Tur operatörlüğü ile turizme adım 
attıklarını söyleyen Yıldıray Karaer, 
çalışmalarına havayolu ve otel 
işletmeciliğini de eklediklerini söyledi. 
Karaer, “Avrupa’da otelcilik sektöründe 
büyümek istiyoruz. Barselona’da da bir 
otel projemiz var. Yarın anlaşması için 
görüşme yapacağız. 2017’de hizmete 
girebilir. İhtiyaca göre belli yerlerde 
otel açmak istiyoruz. Operasyonların 

daha kolay yapılabileceği noktalarda 
büyümek hedefindeyiz. Barselona 
ve Londra buna örnek verilebilir. Yine 
Amsterdam’da havalimanı yanında bir 
airport oteli düşünüyoruz. İstanbul otel 
yatırımı planladığımız bir diğer şehir. Daha 
çok kiralama yöntemini tercih ediyoruz. 
Destinasyon olmayan bir yerde otel 
işletmek çok zor. Finike’de bu örneği 
yaşadık. Bir hayalimiz de Girit Adası’nda 
otel işletmek. Otel yatırımlarımızı 
Corendon şemsiyesi altında birleştirmek 

niyetindeyiz” dedi. 
 
The College Hotel 
Basın toplantısında Corendon Resorts 
& Hotels Direktörü Kees Teer, The 
College Hotel ve Corendon Vitality 

Hotel Amsterdam’ı tanıttı. Kees Teer, 
“Doğru izlenimi oluşturmak güler yüzlü 
ve başarılı personel ile başlar. O yüzden 
ekiplerimiz en iyi şekilde eğitim alıyor. 
Merkezi bir konuma yer alan The College, 
Amsterdam’da turistik birçok noktaya 
da yakın. 20 dakikada havalimanına 
ulaşmak mümkün. O anlamda lokasyon 
oldukça mükemmel. Şehir merkezine, 
konser salonları ve müzeler bölgesine 
yakınız. Otelin konsepti business ağırlıklı; 
yazın leisure turist yoğunluk kazanıyor. 
Binamız eskiden bir okuldu. 2005 yılında 
otele çevrildi. 2014 yılında Corendon 
bünyesine katıldı. Kendi kategorisinde 
Amsterdam’daki en iyi 10 otel arasında 

yer alıyor” dedi.  
 
Corendon Vitality Hotel 
Corendon Hotels & Resorts, Şubat ayında 
Amsterdam New-West bölgesinde 4 
yıldızlı ikinci otelini açacak. Corendon 
Vitality Hotel Amsterdam hakkında da 
bilgi veren Terr şunları söyledi: “Kusursuz 
bir lokasyonumuz var. Business, leisure 
seyahatler için özel bir otel olduğunu 
düşünüyoruz. Lokasyon olarak hem 
eski şehrin hem de havalimanın tam 
ortasındayız. Bir tarafıyla Türk diğer 
tarafıyla uluslararası bir otel olacak. 
Harika bir terasımız ve yeme-içme 
konseptimiz var. Türk kültürünü yansıtan 
kahvaltı ve Akdeniz yemeklerinden 
seçenekler görebileceksiniz.”
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Söyleşi

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum’da yaptıkları ve yapacakları çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi. Bodrum’un sadece bir turizm destinasyonu olmadığını söyleyen Başkan 
Mehmet Kocadon, “Bodrum her şeyden önce bir aşktır” dedi. 

Mehmet Kocadon 
“Bodrum her şeyden önce bir aşktır”

Bodrum sizce nasıl bir turizm 

destinasyondur? Bodrum’u nasıl 

tanımlıyorsunuz? 
Bodrum, sadece deniz - güneş - kum 

üçlüsüyle hayalleri süsleyen bir tatil 

cenneti olmanın çok daha ötesinde 

olmuştur her zaman. Bodrum her 

şeyden önce bir aşktır. Bodrum, doğal 

güzellikleriyle görenleri mest eden; 

havasıyla, yeşili ve mavilikleriyle, 

cana yakın halkıyla, birçok milletten 

ve Anadolu’muzdan gelmiş insanı 

yarımadanın dört bir yanında 

kucaklayarak dünya barış topluluğu 

gibi yaşayan ülkemizin ve dünyanın 

ender yerlerinden biridir.  Herkesin bir 

Bodrum’u vardır. Çünkü asırlardan bu 

yana Bodrum o büyülü güzelliğini ve 

canlılığını yitirmemiştir. Bodrum, gecesi 

ve gündüzüyle hep yaşayan bir kasaba, 

günümüzde de adeta yaşayan bir 

şehir olmuştur. Tarihin babası Heredot, 

Bodrum doğumludur. Tarihin bu gizemli 

şehri, günümüze baktığımızda ise 

bütün dünyayı kucaklıyor. Bodrum, 

4000 yıllık tarihi geçmişe sahip birçok 

uygarlığın izlerini taşıyan, dünya tarihi ve 

kültürünün de başkenti olma niteliğinde, 

dünya üzerinde önemli bir turizm 

destinasyonudur. Bu özellikleriyle Bodrum 

bir “marka”dır. Ben Bodrum Belediye 

Başkanı ve aynı zamanda uzun yıllardır 

yürüttüğüm Bodrum Tanıtma Vakfının 

da Başkanı olarak Bodrum markasının 

bilinirliğini artırmak, Bodrum’un hem 

ülkemizde hem dünya üzerindeki 

öneminin daha çok farkına varılmasını 

sağlamak üzere ekibimle birlikte 

çalışmalarımı hep bu yönde yürütüyorum. 

Bodrum aynı zamanda bir kültür sanat 

kentidir. Hır yıl düzenlenen etkinliklerle bu 

kimliğini koruyarak gelişmektedir. 

Bodrum’un Türk turizmi içindeki yeri 

ve önemi sizce nedir?

Bodrum, herkesin de kabul ettiği gibi 

ülkemiz turizminin göz bebeğidir ve diğer 

tüm turizm bölgelerinden farklı bir yapıya 

sahiptir. Türkiye’de turizm yükselirken 

binaların katları da yükselmiştir. Ancak 

Bodrum, kendine özgü dokusunu hep 

korumuştur. Bu nedenle Bodrum, 

sadece ülkemiz insanının ilgi gösterdiği 

bir destinasyon değil, dünyanın da 

gözünün üzerinde olduğu önemli bir 

yerleşim, önemli bir tarih, kültür ve 

turizm cennetidir. Bodrum’a sırf turizm 

destinasyonu demek de büyük bir 

yanlış olur. Bodrum, özellikle son yıllarda 

dünyaca ünlü otellerin yer almak istediği 

bir kent olmuştur. Şimdiki amacımız ise 

sanatsal ve kültürel faaliyetleri daha da 

çok artırarak Bodrum’u dünya üzerinde 

sanatın da şehri yapmaktır. Ülkemizde 

medeniyetin kalesi olarak görülen 

Bodrum’u doğal güzellikleriyle, kendine 

özgü yaşamsal dokusuyla tüm dünyaya 

tanıtmak ve marka değerini artırmak en 

önemli hedefimizdir.    

Bodrum turizminin daha 

iyi yerlere gelebilmesi için 

sizce neler yapılmalı?

Öncelikle doğal kaynaklarımızı yitirmeden, 

doğal dokumuzu koruyarak kaliteli turizm 

hedefiyle yatırımcılarımıza, bu kriterleri 

baz alarak destek vermemiz gerekiyor.  

Bununla birlikte en çok önemsediğimiz ise 

alternatif turizm seçeneklerini geliştirip 

uygulayarak Bodrum’u yaz kış yaşayan 

bir şehir haline dönüştürmek. Bodrum’da 

turizm faaliyetlerini en doğru şekilde 

ancak bu yollarla geliştirilebileceğini 

düşünüyorum.  Birçok projemizin hayata 

geçirilebilmesi için stratejik planlarımızı 

oluşturduk. Ülkemizin özellikle turizm 

ekonomisine Bodrum olarak büyük bir 

katkı sağlamaktayız. Bu katkıların artması 

demek hem esnafımızın, halkımızın 

daha huzurlu ve mutlu yaşaması demek, 

hem de ülkemiz ekonomisinin daha da 

güçlenmesi ve tüm ülke halkının daha 

iyi hizmetler alabilmesi demektir. Bu bir 

zincirdir, bir çarktır. Bu çarkı en iyi hızda, 

en doğru şekilde döndürdüğümüzde 

bundan kazanan herkes olacak, tüm ülke 

olacak. Bodrum’u yaz kış ziyaret eden ya 

da edecek olan turistler de Bodrum’da 

yaşadıkları bu güzel tatil deneyimlerinin 

ya da çeşitli nedenlerle yapmış oldukları 

ziyaretlerin verdiği keyif ile ülkelerine 

mutlu bir şekilde geri dönecekler. 

Örneğin yakın zamanda Bodrum’u 

dünyanın “Squash” merkezlerinden biri 

yapmak için adımlarımızı attık. Otel sahibi 

turizmcilerimiz de konuya ilgi gösterdi. 

Bunun için gerekli çalışmaları da hızla 

yapmaktayız. Kaliteli yatak sayımız artık 

bu ve benzeri sportif organizasyonlar 

ve kongre turizmi gibi etkinlikler için çok 

daha uygun hale geldi. 12 ay turizm 

için en büyük hedeflerimizden biri de 

Bodrum’da “kongre merkezi” projemizi 

hayata geçirmektir. Tabi bunlarla birlikte 

Bodrum’un tanıtımı için yurt içi ve yurt 

dışı fuarlarına katılmaya devam edeceğiz. 

Özellikle Uzak doğu gibi, İskandinav 

gibi farklı bölgelerden turistlere de 

Bodrum’u tanıtmayı ve bu bölgelerde de 

Bodrum’un tanınması için faaliyetlerimizi 

sürdüreceğiz.  
 
Bodrum Belediyesi’nin, Bodrum 

turizmi için yaptığı çalışmalar 

nelerdir?

2 dönem Ortakent Yahşi Belde Belediye 

Başkanlığı görevimin ardından Bodrum 

Belediye Başkanlığı görevine seçildim. 

Toplam 15 yıldır belediye başkanlığı 

yapıyorum. Son beş yıl 2009 - 2014 

yılları arasında Bodrum Belediye Başkanı 

olarak görev yaptım. Bu dönemde 

turizmin gelişmesi için öncelikle alt yapı 

ve çevre düzenleme çalışmalarına önem 

verdim. Bodrum merkezinde bunu büyük 

ölçüde başardık. Gümbet’te ise Türkiye’nin 

ilk kentsel dönüşüm projesini hayata 

geçirdim. Bodrum’un çehresini daha 

yaşanabilir hale getirmek için Bodrum’a 

yeni meydanlar kazandırdım. Sanata 

ve sanatçıya, ulusal ve uluslararası 

düzenlenen kültürel ve sanatsal 

etkinliklere elimden geldiğince destek 

verdim. Bu girişimlerimizin hepsi, belediye 

olarak Bodrum turizminin yükselmesini, 

Bodrum’un marka değerinin artmasını 

sağlamıştır. İnanıyorum ki ektiğimiz 

tüm bu tohumlar bir gün meyvesini çok 

daha bol bir şekilde verecek. Hiç bir şey 

bir anda olmaz. Önce tohumu toprakla 

buluşturmak gerek, sabırla sulamak 

gerek. Göreceksiniz ki ekmiş olduğumuz 

bu tohum; bir bakmışsınız ağaç olmuş, bir 

bakmışsınız meyve vermiş.  Bu meyveleri 

de almaya şimdiden başladık. Örneğin; 

dünyanın önemli turizm acentelerinden 

TUI, artık Bodrum’a geri gelmek istediğini, 

yurt dışında katıldığım bir fuarda benimle 

görüşerek dile getirdi. Bodrum’un son 5 

yıl içerisinde çok geliştiğini ve TUI olarak 

bu gelişime kayıtsız kalamayacaklarını 

ifade ettiler. Bu da bizi mutlu etti. 

Yaptığımız çalışmalarda doğru yolda 

olduğumuzu bizlere hissettirdi. Ağacımız 

her geçen gün daha da büyüyecek, günü 

geldiğinde tomurcuklanıp çiçek açacak ve 

yeni meyveler vermeye devam edecek. 

2014 - 2019 dönemi içerisinde de bu 

meyveleri alabilmek için çalışmalarımızı 

özenle sürdüreceğiz. Bu yeni dönemde 

Belediye Başkanı olarak tüm Bodrum’a 

hizmet veriyorum. Biliyorsunuz belde 

belediyelerimiz kapandı ve Bodrum 

Yarımadası artık tek belediye halini aldı. 

Dolayısıyla hazırladığımız projelerimiz 

de tüm Bodrum Yarımadası’na hitap 

ediyor. Alt yapı çalışmaları artık Muğla 

Büyükşehrin kontrolünde. Bizler de 

Bodrum Belediyesi olarak bundan 

böyle Bodrum’un çehresini daha da 

güzelleştirmeye yönelik, Bodrum’un 

sosyal yaşamını geliştirmeye yönelik, 

Bodrum’u tanıtmaya yönelik faaliyetlerde 

bulunarak mücadelemizi sürdüreceğiz.  

Bodrum turizmi için önemli bir proje 

hazırlığı var mı? Bu projelerden 

kısaca bahseder misiniz?

Bodrum’un marka kent kimliğini esas 

alarak; denizlerimizi, çevremizi korumaya 

yönelik hazırladığımız projelerimizi 2014 

- 2019 döneminde hayata geçirmek 

için de mücadelemize başladık. İlk olarak 

bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda 

Bodrum’un dünya Squash merkezlerinden 

biri olması için çalışmalarımızı başlattık 

ve bu konuda otel sahibi turizmcilerimizin 

de destekleriyle hızla ilerliyoruz. Ayrıca 

Mumcular olarak bildiğimiz verimli 
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topraklara sahip Karaova bölgemizde 

ekolojik tarımı desteklemek ve 

üreticilerimizin ekonomisini güçlendirmek 

amacıyla hazırladığımız ‘Karaova Park’ 

projesini, kış turizmini hareketlendirmek 

için de özellikle kongre turizmini çok 

önemsiyoruz. Bu amaçla Bodrum’un 

doğası ile uyumlu modern bir kongre 

merkezini hayata geçirmeyi planlıyoruz. 

İçmeler bölgesinde yaşanan imar 

sorunlarının çözümü için mücadele 

ederek ‘İçmeler Gulet Park Projemiz’ 

ile bölgeyi çok işlevli bir çekim merkezi 

haline getirmeyi planlıyoruz. Bölgede 

aynı zamanda ‘Mavi Tur Gulet Limanı’nın 

da temellerini atmak hedefindeyiz. 

Bodrum’un Müzeler Kenti olması için 

Halikarnas Balıkçısı Müzesi, Etnografya 

Müzesi, Turgutreis Denizcilik Müzesi, 

Mitolojik Kahramanlar ve Heykel Müzesi, 

Modern Sanatlar müzelerini kuracağız. 

En büyük hayallerimden biri de; arkeolojik 

çalışmaları destekleyerek Karia ve Leleg 

medeniyetlerine ev sahipliği yapmış 

Bodrum’un çevresini, Mausoleum başta 

olmak üzere düzenleyip Bodrum’u bir açık 

hava müzesi haline getirmek.

Belediye olarak Bodrumlu 

turizmcilerle iyi bir işbirliği 

yakaladınız mı? 

Sadece turizmcilerle değil, her sektörle, 

tüm halkımızla işbirliği içerisinde birlik ve 

beraberlik içerisinde olmaktan yanayım. 

Bunu da büyük oranda başardığımı 

düşünüyorum. Bodrum’da elbette 

turizm çok önemli bir kıstas. Dolayısıyla 

turizmcilerimizin fikirleri, onlarla 

yapacağımız ortak çalışmalar, hayal 

ettiğimiz Bodrum’a ulaşmamızı daha da 

kolaylaştıracaktır. Bodrum, hepimizin. 

Bodrum’a değer katan, Bodrum’u ve 

değerlerini önemseyen, Bodrum’a 

gönülden bağlı tüm yatırımcılarımız ve 

turizmcilerimizle birlikte sonuna kadar yol 

alırız. Ama yok; ‘Ben Bodrum’dan rant elde 

edeyim, işim bitince de gideyim. Başka 

Bodrum bulurum nasıl olsa...’ diyenlerle de 

asla işimiz asla olmaz. 

Bodrum beyaz evleri ve mimarisi ile 

de dikkat çekiyor. Bunu korumak zor 

oluyor mu?

Bodrum, pembe-beyaz, mor begonvillerin 

süslediği beyaz evleriyle görenleri 

her zaman kendine hayran bırakmıştır. 

Bodrum’un bu doğal, kendine has 

dokusunu sonuna kadar koruyacağız.  

Bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz. 

Bu tür olumsuz yönde yapılacak olan 

değişimlerin de her zaman karşısında 

olacağız. Bakın seçimin ardından göreve 

gelir gelmez imar çalışmalarını durdurduk. 

Uzun süren incelemelerin ardından 

kapanan belde belediyelerinden gelen 

planları birleştirdik. Bodrum’un yapısını 

korumak için aldığımız bu kararın ne kadar 

doğru olduğunu planlar birleştirilince 

gördük. 11 beldeden 51 plan ve yüzlerce 

plan tadilatı çıktı. Birbiriyle uyuşmayan 

planlar ve planlar arası boşluklarla 

karşılaştık. Bodrum’un bir kısmında 

bu çalışmaları tamamladık ve imar 

çalışmalarına tekrar başladık. Burada da 

en önemli kuralımız: herkes hak ettiği 

kadarını kullanacak; turizm alanıysa 

turizm, konut alanıysa da konut olacak.

Bir turizm merkezinin Belediye 

Başkanı olmak daha mı zor? 
Gerek coğrafyası, gerekse de 4000 

yıllık tarihi geçmişi olan ve bir dünya 

kenti olarak gösterilen Bodrum gibi 

bir tarih ve turizm kentinde belediye 

başkanlığı yapmak, herhangi bir ilde veya 

ilçede belediye başkanlığı yapmaktan 

kat be kat daha zor. Çünkü biz sadece 

ilçemizi yönetmekle kalmıyoruz, bu 

bütün değerleri bir arada tutmanın da 

mücadelesini veriyoruz. Çünkü biliyoruz 

ki Bodrum, özellikle doğal dokusuyla ve 

birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, 

dünyanın yedi harikasından biri olan 

Mausoleium’u ile bu kültürel bileşkeleri 

de yaşamına yansıtmasıyla dünyanın 

en özel yerlerinden biridir. Sanatın ve 

sanatçının özgürce kendisini ifade 

edebildiği dünya barış topluluğu gibi 

yaşayan ülkemizin en gözde kentidir. Bu 

özellikleriyle Bodrum, bir dünya marka 

olmuştur. Bu markanın değerini artırmak 

da bizim en büyük görevimizdir. Bu da 

dünyaya açılmak ile mümkün. Bodrum’u 

yönetmek demek, dünya ile kurduğumuz 

bağları da sürekli canlı tutmak demektir. 

Bodrum’da sivil toplumun gücünü de 

unutmamak gerekir. 200’den fazla 

STK var Bodrum’da. Bodrum’u seven, 

Bodrum’a gönül veren herkes, demokratik 

bir yapılanma ile Bodrum’un yönetiminde 

de söz sahibi olmak istiyorlar. Bunlar 

bizi mutlu ediyor. Çünkü biz Bodrum’u, 

Bodrum halkı ile Bodrum’a gönül verenler 

ile yönetmek ve geleceğe emin adımlarla 

taşımak istiyoruz. Üzerimizdeki bu büyük 

sorumluluk duygusu ile çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Dolayısıyla tüm bunları 

bir arada tutarak Bodrum’u yönetmek, 

gece gündüz demeden büyük bir 

mücadele gerektiriyor. Ben mücadeleci 

bir ruha sahibim. Beni zor sürece tabi 

tuttuklarında bile biliyorsunuz, asla 

pes etmedim. Şimdi bakın geçtiğimiz 

dönemde sadece Bodrum merkezde 

Bodrum Belediye Başkanı iken, artık tüm 

Bodrum Yarımadası’nın belediye başkanı 

oldum. İnanmak ve doğru bildiğini yapmak 

her şeyin ötesinde bir güçtür. Bu gün tüm 

belediye çalışanlarımız da benimle birlikte 

bu mücadelede emek veriyor, canla başla 

çalışıyorlar. Tüm halkımızdan da bu ruha 

sahip olmalarını, hiçbir konuda asla pes 

etmemelerini istiyorum.  

Büyükşehir Yasası’nın Bodrum’a 

getirdiği avantaj ve dezavantajlar 

neler oldu?

Bodrum’u bir bütün olarak ele almak, 

elbette Bodrum’un geleceği açısından 

bir avantaj olacaktır. Ancak bu, kent 

kimliğimizden uzaklaşmadan yapacağımız 

çalışmalarla mümkün olacaktır. Bunun 

için de Bodrum olarak büyükşehir ile 

bakanlıklar ile etkili bir şekilde projelerimizi 

hayata geçirmenin mücadelesini vermek 

zorundayız.  

Şu anda büyükşehir statüsüne 

geçtiğimiz için birçok yatırımları da 

Muğla Büyükşehirle beraber yapmamız 

gerekiyor. Özellikle alan takibini 

Büyükşehirle götürmek zorundayız. 

Birçok yetki de onlarda; otogar işletmeleri, 

ulaşım, itfaiye ve alt yapı gibi ama biz 

şu anda en büyük sıkıntıyı Bodrum’un 

gayrimenkulleri üzerinde yaşıyoruz. 

Bodrum Belediye Başkanı olarak benim 

en büyük görevlerimden bir tanesi: 

Bodrum’un mülklerine sahip çıkmak. 

Kapanan belediyelerde zaten bütün 

problemlerimizi çözdük, meclisimizden 

de geçirdik, büyükşehir de geçirdi. Ama 

Bodrum Belediyesi kapanmadığı için 

mülklerimizde sıkıntı yaşıyoruz. Bunun 

yanında Milli Eğitime giden, Diyanete 

giden yerlerimiz de var. Tabii, onlara 

şu an fırsat bulamadık daha. Özellikle 

kapanan beldelerdeki camilerin birçok 

mülkü belediyelere aitti. Kapanınca bunlar 

Diyanete verilmiş. Milli Eğitimin özellikle 

bütün arazileri belediyelere aitti. İyi 

olmuş. Eğitimin olsun, diyanetin olsun; 

onların sorunlarını da biz çözüyorduk. 

Şimdi onlar da kendi yağıyla kavrulmayı 

öğrenecekler.

 
Bodrum Tanıtma Vakfı’nın da 

başkanısınız. Bodrum sizce 

günümüze kadar doğru bir 

şekilde tanıtıldı mı? 
Biliyorsunuz, Belediye Başkanlığı görevim 

yanı sıra Bodrum Tanıtma Vakfı’nın da 

başkanlığını yürütmekteyim. Vakıfça 

büyük bir ciddiyetle sürdürdüğümüz 

tanıtım çalışmalarımız kapsamında 

katıldığımız fuarların sayısını artırmayı 

ve bu konuda gerekli istikrarı sağlamayı 

hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl katıldığımız 

30’a yakın ülkede düzenlenen fuarın 

ardından farklı ülkelerden turistler 

Bodrum’u merak edip gelemeye başladılar. 

İlk Hindistan’a, Çin’e ve Japonya’ya 

gittiğimizde kimse inanmamıştı bize ama 

bugün Bodrum sokaklarında Çinli ve Japon 

turistleri gördüğümüzde mutlu oluyoruz. 

Hindistan’dan da gelenler oldu. Ama en 

büyük desteği de Türki Cumhuriyetler 

veriyor. Bodrum’a çok meraklılar ve aynı 

zamanda da turizm yanı sıra ilçemize 

büyük yatırımlar da yapıyorlar. En pahalı 

villaları da onlar alıyorlar ve ortalama 

1500 dolara varan bir para harcıyorlar. 

Yani Bodrum’a şöyle bir baktığımızda 

diğer turistlerin 450 ile 650 dolar olan 

harcama fiyatlarını bunlar üçe katlıyor 

neredeyse. Bu nedenle o bölgelere 

aynı çıkartmaları yapmayı önümüzdeki 

dönemlerde de sürdüreceğiz. Geçtiğimiz 

günlerde Çin devlet televizyonundan 

gelen bir heyetle bir araya geldim. 

Hazırladıkları bir programda Bodrum’a 

da yer vermişler. Programın ana 

sponsorlarından biride Çin Hava yolları. Bu 

pazarlarda çalışmalarımızı arttırıyoruz. 

Bodrum için önümüzdeki yıl ve 

yıllarda nasıl bir tanıtım stratejisi 

izleyeceksiniz? 
Bodrum Belediyesi olarak hedefimiz, 

Bodrum’un çehresini güzelleştirmenin 

yanı sıra sosyal hayatı hareketlendirmek, 

sanatsal ve kültürel faaliyetleri 

artırarak uluslararası boyutlara taşımak 

ve desteklemek. Bunlarla birlikte 

Bodrum’u tanıtıcı çeşitli dillerde yayınlar 

hazırlayarak Türk ve Dünya basınında ya 

da sosyal medyada Bodrum algısını ve 

Bodrum markasını daha üst seviyelere 

taşımak. 

TÜROFED / 47TÜROFED / 46



TÜROFED / 49TÜROFED / 48



2014 Mayıs ayında açılan ve 2014 yazına damgasını vuran D-Resort Göcek, D-Hotels and 
Resorts’un en yeni oteli. D-Resort Göcek, 103 muhteşem odası, huzur veren bahçeleri, iki gurme 
restoranı, barları, D-SPA’sı, D-Gym spor merkezi, sıra dışı toplantı ve etkinlik salonları ile butik otel 
anlayışını farklı bir boyuta taşıyor. 

Haber

Butik tatilin adresi: 
D-Resort Göcek 

Bakım Zamanı
D-Resort Göcek’in bünyesinde bulunan 
D-SPA, gerçek anlamda sıra dışı bir spa 
merkezi... Misafirlerine dünya çapında 
birçok ödüle sahip ve yüzde yüz 
doğal ESPA ürünleriyle, her biri ESPA 
tarafından eğitilen terapistlerle dünyada 
cenneti yaşatıyor D-Spa Göcek. 1500 
metrekarelik bu mekanın bünyesinde 
bir de en yeni teknoloji ekipmanlarla 
donatılmış, bol bol gün ışığı alan spor ve 
fitness merkezi D-GYM bulunuyor.  

Özel Günlere Şık Seçim
D-Resort Göcek, tasarlanan 85 ve 65 
m2 olarak ikiye ayrılabilen toplam 150 
m2’lik modern toplantı salonu ile işini 
keyfe dönüştürmeyi prensip edinenlerin 
de vazgeçilmez adresi. Resort, butik grup 
toplantılarının yanı sıra 1088 m2’lik bahçe 
ve havuz alanı; kaliteli hizmet anlayışı 
ile banket ve kokteyl organizasyonlarını 
unutulmayacak birer anıya dönüştürüyor. 

Her odası maksimum konfor hedeflenerek 
aydınlık ve modern Akdeniz tarzında 
dekore edilen tesis, Göcek şehir 
merkezinde ve limanına 100 metre 
uzaklıkta. Dalaman Havaalanı’na sadece 
20 dakika uzaklıkta bulunan konumu da 
Göcek’i çekim merkezi yapan bir diğer 
nokta. 

Lezzet Durakları
D-Resort Göcek’in restoranları da 
ambiyansları ve çok özel lezzetleriyle 

dikkat çekiyor. Göcek’teki tek özel 
plajda The Breeze Restoran bulunuyor. 
Restoran, öğle ve akşam yemeklerinde 
Ege mutfağından et seçeneklerine, 
makarnalardan tatlılara geniş yelpazede 
seçenek sunuyor. Ana binada yer alan 
Olive Tree Restoran ise kahvaltıda keyifli 
manzarası eşliğinde açık büfe kahvaltı 
sunarken, öğle ve akşam yemeklerinde 
uluslararası mutfakların en gözde tatlarını 
sunuyor. 
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Köşe Hazırlayan: Prof. Dr. İbrahim Birkan

Türkiye’de cari açık - turizm ilişkisi
En geniş anlamıyla bir ülkenin belirli bir 
dönemdeki toplam döviz girdisi ile döviz 
çıktısı arasındaki fark cari açık veya 
fazlasını oluşturur. Bir başka ifadeyle bir 
ülke ekonomisinin ihraç ettiği tüm mal ve 
hizmetlerden, sermaye transferinden elde 
ettiği gelirin, ithal ettiği mal ve hizmetlere 
yaptığı ödemeler arasındaki fark cari açığı 
oluşturmaktadır.

Bu açıklamadan hareketle cari açığın üç 
ana kalemden oluştuğunu söyleyebiliriz. 
İthalat ve ihracat kalemleri, hizmetler he-
sabı ve transferler hesabı. Burada turizm 
gelirleri dış ticaret dengesi cetvelinde 
görünmeyen kalemler arasında yer alır 
ve Türkiye açısından da önemli bir döviz 
gelirini oluşturmaktadır.

Dış ödemeler dengesi veya bilançosu 
bir ülke ekonomisinin belirli bir dönem 
içinde dış dünyadan temin ettiği döviz 
gelirlerinin, dış dünyaya yaptığı döviz 
ödemeleri arasındaki farkı göstermekte-
dir. Söz konusu dönem için o ekonominin 
döviz açığını veya fazlalığını nasıl finanse 
ettiğinin gösterilmesi açısından konuya 
yaklaşıldığında ödemeler dengesine cari 
denge denilmektedir.

Cari denge, mal dengesi, hizmet dengesi, 
yatırım gelirleri dengesi ve cari transfer-
ler alt bileşimlerinden oluşmaktadır. Bu 
kalemlerin toplamı ülkenin bu kalemlerle 
ilgili o dönemde yaptığı ödemelerden 
fazla ise o ekonomi cari açık veriyor 
demektir. Bu denklemde mal ihracatı, 
yabancıların ülkeye yolladıkları doğrudan 
sermaye yatırımları veya portföy yatı-
rımları, ülke dışında çalışan yurttaşların 
ülkeye gönderdikleri transferler ve ülkenin 
turizm gelirleri aynı şekilde cari dengenin 
hesaplanmasında yer tutmaktadır.

Ödemeler dengesinin hesaplanmasında 
kaynağının neresi olduğu tam olarak kes-
tirilemeyen miktarlar da dikkate alınmak-
tadır. Net hata ve noksan diye adlandı-
rılan bu meblağların iyi analiz edilmesi 
gereklidir. Turizm gelirleri mal ihracatı ve 
ithalatı gibi net olarak tespit edilemeyen 
gelirler arasında yer almaktadır. Turizm 
gelirleri yaptırılan anketlere göre tahmin 
edilmektedir. Yapılan anketlere göre 
turist başına yapılan harcama tahmin 
edilmekte ve ülkenin o dönem için turizm 
gelirleri bu tahmine göre gelen turist 
sayısı ile çarpılarak ödemeler dengesine 
yazılmaktadır. Örneğin Türkiye’de turizm 
gelirlerinin hesaplanması yönteminde 
yapılan son değişikliklerden sonra turist 
başına yapılan harcama $ 824 olarak 
belirlenmiştir. Toplam turizm gelirleri de 
bu rakamın gelen turist sayısı ile çarpılma-
sı ile belirlenerek turizm dengesi hesabına 
yazılmaktadır. Şayet turistlerin ortalama 
turist başına yaptıkları harcama anketteki 
tahminden farklı ise, örneğin $ 900 ise 
gerçekten turizm geliri bu tahmin edilen 
rakamın üzerinde demektir. Bu durumda 
aradaki fark tutarında artı bir net hata ve 
noksan oluşmuş olmaktadır.

Türkiye için turizm sektörünün çok önemli 
bir döviz getiren sektör olmasından dolayı 
Cari Açık formülü:

Cari Açık = Mal İhracatı – Mal İthalatı  
+ Turizm Gelirleri – Turizm Giderleri 
+ Hizmet Gelirleri – Hizmet Giderleri 
+ Yabancı yatırımlar – Dış Borç Ödemeler

Şeklinde yazılması yerinde olacaktır.

Cari açığın izahatını daha iyi yapabilmek 
için bir ülkeyi sanki bir işletme gibi, ülke 
yönetimini de şirket yönetimi gibi düşü-

nebiliriz. Bir işletme hayatını idare ettire-
bilmek için belirli mal, ara malı hammadde-
leri, makine ve teçhizatı hatta hizmetleri 
satın almak durumundadır. Bu girdilerle 
yaptığı ürünleri satarak söz konusu şirket 
gelir elde edecektir. Şayet şirketin üretim 
için üstlendiği giderleri satışlarından fazla 
olursa bu şirket için zarar ve iflas durumu 
kaçınılmaz olacaktır. Bu işletme ilk 
aşamada iflas etmemek için aradaki farkı 
finansman sağlayarak kapamak zorunda-
dır. Aynı durum cari açık veren bir ekonomi 
için de söz konusudur. Cari açık veren bir 
ülke bu cari açığı tahvil satıp borçlanarak, 
yabancı yatırımcıları cazip teşviklerle ülke-
ye çekerek, özelleştirme gibi olağan dışı 
gelir getirecek yollara giderek karşılamak 
zorundadır. Cari açık bir ülkenin ürettiğin-
den fazla harcaması anlamına gelir.

Cari açık ne kadar fazla olursa olsun söz 
konusu ülke için belirli bir süre tehlike ya-
ratmayabilir ve sürdürülebilir bir görünüm 
arz edebilir. Ancak cari açığın kapatıl-
masında fonlanma sıkıntısı yaşanılmaya 
başlanırsa o zaman o ülke ekonomisi için 
tehlike çanları çalıyor demektir.

Son 10 yıl içerisinde Türkiye’de tüketimin 
artması, ithalatın da büyük ölçüde artma-
sına yol açmıştır. Aynı dönemde ihracat 
miktarının da ciddi boyutta artmasına 
rağmen ihracat artışının ithalattan daha 
az olması nedeni ile Türkiye kronik bir cari 
açık sorunu yaşamıştır.

Türkiye’de bu 10 yıllık dönemde gelişen 
ülkelerin Merkez Bankalarının yaptığı 
tahvil borçlanmalarında düşen faiz 
oranları vermelerinden büyük ölçüde 
istifade etmiştir. Bu dönemde Türkiye 
gibi gelişmekte olan ekonomilere gelişen 
ekonomilerden kaçan yatırımcılar daha 

iyi getiri alabilmek için gelmişlerdir. 
Türkiye’de bu dönemdeki sermaye akı-
mından faydalanarak cari açığını finanse 
etmekte zorlanmamıştır. Bununla birlikte 
2013 yılı itibariyle ABD Merkez Bankası 
FED’in değişen yönetiminin yeni karar-
ları sermayenin A.B.D.’ye geri dönüşünü 
başlatmıştır. Bu gelişme de Türkiye gibi 
ülkelerin tahvil faizlerini arttırmasına 
ve borçlanma maliyetlerinin artmasına 
neden olmuştur. Bu durum da Türkiye’nin 
cari açığını daha yüksek bir maliyetle 
fonlamasına, cari açığın özellikle yabancı 
sermaye ile fonlanmasının daha güç ve 
maliyetli olmasına yol açmıştır.

Türkiye’nin cari açık sorununu kısa 
dönemde çözümlemesi beklenilemez. 
Türkiye sadece para biriminin değerini 
düşürerek de bu sorunu çözemez. Zira bu 
durum daha az olan ihracatı teşvik etse 
de ithalatı olumsuz yönde etkileyecektir. 
Türkiye cari açığı kadar enerji ithal eden 
ve enerjide dışa bağımlı durumda olan bir 
ülkedir (Enerji ithalatı 56 milyar dolar). 
Türkiye son 10 yılda milli gelirini dolar ba-
zında 2,5 katı arttırmasına rağmen büyü-
mesini ağırlıklı olarak ihracat yaratmayan, 
yani ülkeye döviz getirmeyen sektörlerde 
yapabilmiştir. Türkiye, katma değeri fazla 
olan, ileri teknoloji ürünlerinde üretim 
yapmayı başaramamış, daha ziyade ülke 
içinde talep edilen ürünleri üretmiştir. 
Türkiye’nin ortalama olarak kilo başına 
mal ihracatından elde ettiği kazanç 1,5 
Dolarken aynı rakam Almanya için 4,5 
Dolardır. Çünkü Türkiye ileri teknoloji 
gerektiren ürünler üretmemektedir.

Türkiye’de kısa dönemde mevcut eko-
nomik yapının değiştirilmesi mümkün 
değildir. Bu anlamda cari açığın da azal-
tılması olanaksızdır. Türkiye en büyük dar 
boğazı olan enerji ihtiyacı konusunda kısa 
dönemde kendisine yeterli bir ülke konu-
muna gelemez. Türkiye’de ileri teknoloji 

ürünlerinin üretimin her ne kadar son 
yıllarda teşvik ediyorsa da ciddi boyutta 
arttırılması beklenilmemelidir. Bu durum 
da Türkiye açısından cari açık sorununun 
devam edeceği anlamına gelmektedir.

Cari açığın ekonomik büyüme sağlanırken 
azaltılması Türkiye için büyük önem arz 
etmektedir. Ekonomik büyüme özellikle 
istihdam yaratma açısından Türkiye için 
cari açık kadar önemlidir. Ekonomik büyü-
menin katma değeri yüksek sektörlerden 
ve bu ürünlerin ihracatı üzerinden sağlan-
ması cari açığın azalmasına ve istihdamın 
arttırılmasına imkân sağlayacaktır. 

Bu şartlar altında Türkiye’nin cari açığında 
elindeki imkânları en etkin biçimde 
kullanarak azaltması cihetine gitmesi 
kaçınılmazdır. Bu anlamda Türkiye, sahip 
olduğu turizm potansiyelini daha verimli 
kullanarak cari açığın finansmanında 
etkin olarak kullanılabilir. Türkiye halen 
turizmden toplam mal ihracatının %22’si 
kadar döviz temin etmektedir. Türkiye 
turizm alanında üretiminin hemen hemen 
tamamını ithalat yapmadan karşılayabil-
mektedir. Oysa Türkiye’nin mal ihracat 
sektöründe büyük ölçüde ithal girdiler 
kullanılmaktadır. Turizm emek-yoğun ve 
hizmet oryantasyonlu bir sektör oldu-
ğundan Türkiye’nin cari açık gibi bir diğer 
büyük sorunu olan istihdam konusunda 
da önemli avantajlar sağlanmaktadır.

Özetle ifade etmek gerekirse Turizm Tür-
kiye için büyük rekabet avantajı olan ve 
cari açığın finansmanında en etkin şekilde 
kullanılabilecek olan sektörüdür. Turizm 
Türkiye için bir başka ifade ile Türkiye’nin 
petrolüdür.

Turizmde Türkiye son 20 yılda çok büyük 
bir hamle yapmıştır. Gelen uluslar arası 
turist sayısı itibarıyla dünyada 6., turizm 
geliri itibarıyla de 12. sırada yer almakta-

dır. Türkiye turizmi bu dönemde %12 yıllık 

ortalama büyüme hızı göstererek %4,1’lik 

yıllık ortalama büyüme gösteren dünya 

turizminden çok daha hızlı gelişmiştir.

Bununla beraber turist başına düşen 

harcama miktarı itibarıyla Türkiye 825 

$’lık harcama ile aynı oranda başarı elde 

edememiştir. Bu rakamın İspanya’da  $ 

970, İtalya’da $ 890 , A.B.D.’de $ 1900, 

Avustralya’da $ 5330 olduğunu düşünür-

sek, Türkiye’nin bu konuda da yapabilece-

ği hamleler olduğunu söyleyebiliriz.

Şayet Türkiye’de Turist başına gelir $ 

1500 olabilseydi, mevcut şartlarda %7,4 

olan cari açık (2013 yılı sonu itibarıyla 54 

milyar dolar)  %4,1’e inmiş olurdu. Veya 

Türkiye’ye 2023 yılında beklenen 60 

milyonluk turist hedefi kadar turist bu yıl 

gelseydi (İspanya’daki turist sayısı kadar) 

cari açık %5’e kadar azalmış olurdu.

Hiç şüphesiz ki ekonominin faktörleri 

birbirinden bağımsız değildir ve cari açık 

konusunda ekonomik politikayı kısa dö-

nemde değiştirmek çok zordur. Cari açığın 

yönetimi konusunda şu ana kadar başarılı 

bir görünüm arz eden Türkiye’nin olumsuz 

yönde değişen global ekonomik şartlar 

altında pek çok değişkeni kapsayacak 

kapsamlı bir programa göre hareket etme 

mecburiyeti bulunmaktadır. Bu anlamda 

Türkiye’nin başarılı olduğu ve büyük 

uluslar arası rekabet avantajı olan Turizm 

sektörünü yeni teşvik politikaları ile daha 

da büyütmesi, verimliliğini arttırması cari 

açığın azaltılması ve istihdamın arttırılma-

sı için kullanılabilecek en etkin uygulama 

olacaktır.
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Kuşadası Double Tree by Hilton’da 

gerçekleştirilen ve “Çevremizde ve 

Dünyadaki Jeopolitik Gelişmeler ve 

Bunların Türk Turizmine Olası Yansımaları” 

konulu panelin açılış konuşmasını 

KODER Başkanı Tacettin Özden yaptı. Bu 

seneki panele her biri birbirinden değerli 

konuşmacıların katıldığını söyleyen 

Özden, “Panelistlerimiz 2015 yılı için bize 

yol gösterecek, fikir verecek, bilgilerini 

bizimle paylaşacaklar. KODER Yönetim 

Kurulu olarak bu panelleri düzenlemeye 

devam edip meslektaşlarımızı 

bilgilendirecek, onların mesleki 

gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalara 

devam edeceğiz. KODER olarak 

bölgemizde ve ülkemizde turizmimizin 

gelişimi için düzenlenecek olan her 

etkinlikte yer alacağız ve bu etkinliklerde 

öğrendiğimiz ve öğretebileceğimiz her 

şeyi meslektaşlarımızla, üyelerimizle 

paylaşacağız” dedi.  

 

Jeopolitik gelişmeler değerlendirildi 

Yoğun ilgi gören ve beğeni toplayan 

panele Gazeteci-Yazar Vatan Gazetesi 

Ekonomi Bölüm Başkanı Ali Ağaoğlu, 

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 

Yüksek Okulu Müdürü, Otel Yöneticiliği, 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kurucu 

Direktörü Mehmet Teoman Alemdar ve 

Gazeteci-Yazar Ruşen Çakır konuşmacı 

olarak katıldı. Üç saat süren panelde 

konuşmacılar Türkiye’nin çevresinde 

gerçekleşen jeopolitik gelişmeleri 

konuşarak bunların Türk turizmine olası 

yansımalarını değerlendirdi.  

 

Büyük beğeni topladı 

Panel sonunda düzenlenen “2015’e 

Elele” açık hava partisi Old Town 

Tanneries’de gerçekleştirildi. Yemeğe, 

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER), “2015’e Elele” isimli bir panel düzenledi. 
Üç saat süren panelde konuşmacılar Türkiye’nin çevresinde gerçekleşen jeopolitik gelişmeleri 
konuşarak bunların Türk turizmine olası yansımalarını değerlendirdi.

Haber

KODER’in paneli 
turizm gündemine ışık tuttu 

Kuşadası’nda faaliyet gösteren turizm 

profesyonelleri yoğun ilgi gösterdi. 

KODER Başkanı Tacettin Özden, 

yemekte davetlilere seslendi. Özden, 

“Kuşadası 2014 yılından Türkiye’de en 

iyi sezonu geçiren bölgelerden biri oldu. 

Doluluklarımız hala devam ediyor. Sizlere 

bir güzel haber daha vermek istiyorum: 

Almanya pazarındaki kış satışlarımız da 

beklentilerimizin üzerinde gerçekleşiyor. 

Bu da bize sezonu uzatmak acısından bir 

umut veriyor. Sezonu uzatma şansımızın 

yükseldiğini görüyoruz” dedi.  

 

Önemli konukları ağırladı 

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık ve Ak 

Parti Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç 

da gecede birer konuşma gerçekleştirdi. 
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Haber

Türkiye’nin en önemli pazarları arasında 

yer alan İngiltere pazarının nabzı 

Londra’da gerçekleştirilen World Travel 

Market ile tutuldu. Her sene olduğu gibi 

fuara akın eden turizmcilerimiz yaptıkları 

görüşmelerle bu önemli fuardan önemli 

ipuçları elde etti.  

Tur operatörlerinin gündeminde ülkemizin 

güney komşularındaki iç karışıklık ve savaş 

hali vardı. Tur operatörleri bu durumun 

İngiliz tatilcileri etkilediğini dile getirdi. 

Panik yapılacak bir durumun olmadığını 

belirten turizmcilerimiz İngiltere ve 

Avrupa pazarında oluşan yanlış algı 

için hemen bir çalışma yapılması 

gerektiğini dile getirdi. Türkiye’nin imajına 

yönelik ciddi bir çalışma içine girilmesi 

gerektiğini söyleyen turizmcilerimiz 

İngiltere pazarında rehavete girilmemesi 

konusunda uyardı. 

İngiltere’den gelen ipuçları 
dikkat çekici
Türkiye’nin de yakından takip ettiği World Travel Market, İngiltere’nin başkenti Londra’da 
gerçekleştirildi. ExCeL Exhibition Centre’daki fuarda Türk turizminin temsilcileri de yer aldı. 
Turizmcilerimiz daha fazla İngiliz turist ağırlamak için çalışmalar yaparken bu pazarda 2015 yılı ile 
ilgili nabız da yokladı. 
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Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal
İngiltere pazarında 2007 yılından beri izlediğimiz bir strateji var: “Türkiye” algısını daha üste çıkarmak 
ve segmenti çeşitlendirmek. Olaya sadece turizm odaklı bakmıyoruz. Türkiye’nin İngilizlere daha 
iyi anlatılmasını sağlayacak bir stratejimiz var. İngiltere bizim 3. büyük pazarımız. Turizm trendini 
belirleyen bir ülke. Turizm sektörüne yönelik olarak pozitif bir algı oluşturacak her faaliyetin içinde 
bulunmamız gerekiyor. Tur operatörleriyle görüşmelerimizde Türkiye’ye yönelik nasıl bir iş politikası 
bulabiliriz noktasını çalışıyoruz. İngiltere, hareketlendi. Türkiye’ye yönelik ivmenin yüzde 5 artışla 
kapatılacağını düşünüyoruz. Muğla’yı güçlendirirken, diğer destinasyonları da güçlendirmek istiyoruz. 
Biz markalarımızı güçlendirirken, bunun yanına hangi markaları ekleyebiliriz’in çalışmalarını yapıyoruz. 
Antalya, İstanbul, Kapadokya gibi destinasyonları da ön plana çıkarmak istiyoruz.

FETOB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Torunoğulları 
Fethiye için 2014 yılı yaşanan olumsuzluklara rağmen 2013’ten daha iyi geçti. Hem maddi hem de 
kişi sayısı anlamında olumluydu. 2015 yılı ile ilgili ilk rezervasyonlar oluşmaya başladı. İngiltere’de yeni 
rezervasyon oluşumunda düşüş olduğunu gördük. Tur operatörleri de bunu ifade etti. Panik yapılacak 
bir durum olduğunu düşünmüyorum ama dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Bu hasarı daha 
sonra tamir etmek daha zor olur. Sektör profesyonelleri ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili bölümleri gerekli 
müdahaleleri yapması gerekiyor. Bir savaş ve bu savaşın bir parçası olup olmayacağımız söz konusu. 
Türkiye’nin kendi içinde de sorunları var. Bunları gözeterek bir imaj durum değerlendirmesi yaparak bu 
imajı toparlayacak bir reklam kampanyası yapılmalı. Ekstra bir gayret göstermemiz lazım.

GETOB Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bülbüloğlu 
İngiliz pazarı bölgemiz için en önemli pazar. Bu pazarı çok önemsiyoruz. Bu pazarın sürdürülebilir olması 
için çaba gösteriyoruz. Her sene bölgemizi yaklaşık 1 milyon İngiliz turist ziyaret ediyor. 2014 yılı kötü 
değildi. Ama mücadeleli geçti. Çok fazla artış sağlayamadık ama eksimiz olmadı. 2014’te kendisini 
yenileyen ve çağa ayak uyduran tesisler oldukça iyi bir sezon geçirdi. Ortadoğu’daki sıkıntılar 2015 yılı 
satışlarını biraz etkiledi. İngilizler rezervasyonlarını bir yıl önceden yapıyor. Bizdeki tesislerin yüzde 50-
60’ı erken rezervasyonla satılıyor. Eğer bu oran aşağıda kalırsa yazın sıkıntı yaşar. Şu anki satışlarımız 
biraz aşağıda. Tur operatörleri güney sınırlarımızda yaşanan sorunları dile getiriyor. Rakiplerimiz çok 
çalışıyor. Bizim de onlardan altta kalmamız lazım. Çok çalışmamız lazım.

TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güner 
Her pazarının ayrı bir dinamiği var. İngiltere pazarı geçen sene yüzde 4 büyüdü. Alanya’da bu pazar 
artıda. Tek haneli olsa da İngiliz pazarında büyüdük. Alanya, İngiliz pazarındaki ivmesini 2000’li yıllarda 
kaybetmişti. Son 3 yılda bu ivme tekrar geri kazanıldı. Alanya bölgesindeki küçük oteller daha çok 
online satışa ve iç pazara yöneldi. Büyük oteller de büyük tur operatörlerinin oluşturduğu konsept 
dahilinde çalışmaya başladı. İngiliz pazarı diğer ülkelerden daha önce satışa çıkar. Onların katalogları 
daha önce çıkar. Bu pazarın ne olacağı ile ilgili konuşmak için biraz erken. İngiliz pazarındaki artış da 
bence uçağa bağlı. Onun için uçuş planı, uçak ve koltuk sayısı en önemli belirleyiciler. 

Londra Kültür ve Tanıtma Ateşesi Selçuk Can 
İngiltere pazarında ilk 9 ayda yüzde 4.5’lik bir artış kaydettik. Bu yılın genelini de bu civarda bir 
artışla kapatmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl yüzde 5’in üzerinde istikrarlı bir büyüme kaydetmeyi 
planlıyoruz. İngiltere pazarındaki genel artış trendi yukarıya doğru devam edecek. Söz konusu artış 
ivmesinde, ülkedeki genel ekonomik ferahlama etkili oluyor. İngiltere pazarında tematik bazda 
çalışmalar yapıyoruz. Türk Mutfağı’nın tanıtımına yönelik çalışmalar yaptık. Afyon’da sağlık ve termal 
turizmle ilgili çalıştık. Antalya’nın kültürel ürünlerini tanıtmaya çalıştık. Bunlar alternatif turizm 
ürünlerinin tanıtılmasına yönelik çalışmalardı. Bundan sonraki sonra ki süreçte, ülkedeki turizm 
sezonunu uzatmak adına niş turizmi ön plana çıkaran bir çalışma yürütmeyi planlıyoruz.

POYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kızıldağ 
2014’te inişli çıkışlı bir sezon yaşadık. Pax sayısı yanıltıcı olabilir. Kişi başı gelirlerde artış söz konusu 
değil. Gelen kişilerin konaklama sayısında da düşüş var. Artan yatak sayısını da eklersek buna 
sezon tatmin edici olmadı. 2015, 2014’ün uzantısı olacakmış gibi görünüyor. Rusya pazarındaki 
Avrupa’nın uygulayacağı yaptırımlar ve buna paralel olarak Rusya ekonomisindeki daralma devam 
ederse 2015’te de sıkıntı yaşanacak gibi görünüyor. Bardağın dolu tarafına bakarsak “Avrupa’nın 
uygulayacağı yaptırım ile Ruslar Türkiye’ye gelir” gibi bir durum da var. Bizden daha ucuz bir 
destinasyon olan Mısır’ın Rusya’da çok ciddi atakları var. İngiliz pazarına bakacak olursak WTM 
fuarına turizmcilerimizin, özel sektörün ve kamunun ilgisi azalmış gibi görünüyor. Böyle bir pazarlarda 
rehavete düşme gibi bir lüksümüz olamaz. Canlı ve aktif olmaya devam etmeliyiz.

AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya 
2014 sezonu Rus pazarında bir takım sıkıntıların yaşanacağını düşünürken öyle olmadığını gördük. 
Yüzde 15’e yakın bir artış yakaladık. Bunda da Rusya’nın Avrupa ile yaşadığı kriz etkili oldu. Aynı şeyi 
Avrupa pazarı için söylememiz mümkün değil. Avrupa’da istediğimiz artışı yakalayamadık. Avrupa 
pazarında artış giderek zorlaşacak. Yeni misafir yaratmalıyız. Dolayısı ile Avrupa’da çalışmalarımızı 
bunun üzerine odaklamalıyız. Avrupa’dan her yıl belli sayıda turist alıyoruz. Hedefimiz bu sayıyı 
arttırabilmek olmalı. İngiltere bunun için çok önemli bir pazar. Hiç ihmal edilecek bir pazar değil. 
İngilizler özellikle Antalya’ya olan ilgilerini her yıl artırıyorlar. Seneler arasında bir takım düşüşler söz 
konusu olabilir. İnatla bu pazarın üzerine gitmeliyiz.

AKTOB Başkan Yardımcısı Erkan Yağcı 
İngiltere pazarının Türkiye için önemini herkes biliyor. Türkiye için büyük önem arz eden İngiltere 
pazarı Ekim sonu itibariyle Antalya’da yüzde 4 büyüme kaydetti. Bu sene Türkiye İngiltere’de tek 
haneli bir büyüme ile yılı kapatacaktır. Bu artıştan Antalya da payını aldı. Konuşmak için biraz erken 
olsa da 2015 yılı politik gelişmelerin ışığında şekillenecektir diye düşünüyorum. Dünyadaki ekonomik 
ve politik gelişmelere baktığımız zaman turizm bunlardan çok kolay etkileniyor. 2015’te böyle bir 
yıl olacak. Turizm sektörü son 10 yılda büyüyen bir sektör. Serbest rekabetin olduğu bir ortamda 
yatırımların olması doğal. Öne çıkan, gelişen bir sektör. Antalya özelinde yatak arz hızının aynı şekilde 
devam etmemesi gerektiğini de düşünüyorum. 

Haber
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Haber

DENTUROD Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Karakan 
Denizli ve Pamukkale olarak 2014 yılını verimli geçirdik. 2014 yılındaki doluluklarımız yüzde 13 
artış gösterdi. 2014-15 kış döneminin de iyi geçeceğini düşünüyorum. İngiltere pazarına büyük 
önem gösteriyoruz. İngiltere’deki fuara da her yıl katılıyoruz. Bu fuarda ilimiz ve Pamukkale turizmi 
için çalışıyoruz. Olumlu dönüşler var. Her geçen yıl bu fuarın büyüdüğünü ve Türkiye standının 
büyüdüğünü görüyoruz. Türkiye’den yoğun bir katılım var. 2015 yılı şartlar değişmezse iyi geçecektir.  
Türkiye eşi benzeri olmayan bir ülke. Türkiye’nin, bu güzellikleri ve siyasi iktidarın gücüyle turizmde 
daha iyi bir ivme kazanacağına inanıyorum.

Sherwood Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hasan Ali Ceylan 
İngiltere, bizim grubumuzda güçlü pazarlardan bir tanesidir. 2014 yılı son yılların en kötü yılıydı. Biz 
fiyatlarımızla ilgili bir çalışma yapmak istemedik. 2014 fiyat baskısı yüksek bir yıldı. 2015 ile ilgili tur 
operatörleri satışların düşük olduğunu söylüyor. Bizim tesislerin satışında da geçen seneye göre bir 
düşüş var. İngiliz televizyonlarını seyrediyoruz ve devamlı sınırlarımızdaki olayları gösteriyor. İnsanlarda 
bu olaylar Türkiye’de gerçekleşiyormuş gibi bir algı oluştu. Türkiye savaşın içindeymiş gibi görünüyor. 
Bu durum insanları ürkütüyor. Ayrıca 2015 ile ilgili en büyük risk misafirlerimizin tatil sürelerinin 
kısalmasıdır. Tatile çıkan sayısı azalmadı ama tatil süresi kısaldı. Panik ortamına girmememiz lazım. Son 
dakikaya kadar beklememeliyiz. Gerekli çalışmaları sezon başında yapmalıyız. 

Hilton Dalaman Genel Müdürü Hakan Alpay 
İngiltere, Türkiye için önemli pazarlardan biri. Özellikle Dalaman için. Dalaman’a gelen 3 yabancı 
turistten ikisini İngiliz turist oluşturuyor. Son 2 yıldır İngiliz misafir sayısında artış yaşıyoruz. Bu 
önümüzdeki yıl devam edecek mi? Bugünlerde buna net cevap vermek mümkün değil. Bizim Hilton 
Dalaman olarak gelen rezervasyonlara bakarsak 2015 için iyi bir sezon göstergesi var. Ama tur 
operatörleri son günlerde güney sınırlarımızdaki olayların misafirler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını 
dile getirdi. Ülke ve hükümet olarak turistte oluşan yanlış algıyı yok etmek için ciddi bir kampanya 
yapmamız lazım. Olayların yaşandığı bölgeler turizm bölgelerine binlerce km uzaklıkta. Turizm Bakanlığı 
koordinasyonunda bunların anlatılması lazım.

Titanic Beach Lara Genel Müdürü Hediye Çete 
Titanic Grubu olarak İngiltere’de çok iyiyiz. Büyük operatörlerin hepsi ile çalışıyoruz. İngiltere’den 
Lara bölgemize çok iyi bir talep var. 2014 yılında İngiltere pazarında azalma olmadı. Gelen talep ve 
rezervasyonlara bakacak olursak 2015’te de çok büyük bir değişiklik olmayacak. İngilizlerden şu ana 
kadar gelen bir iptal söz konusu değil. İngilizler Kış aylarında zaten gelmiyorlar. Bize gelen söylentiler 
2015 yazı için bir baskı olacaktır. Güney sınırımızdaki komşularımızdaki sorunlar 2015’i etkileyecektir. 
Çok büyük iptaller yaşamadık ama kış aylarındaki rezervasyonların yavaşlaması 2015 yılını genel olarak 
etkileyecek gibi görünüyor. 
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Gloria Hotels&Resorts Satış ve Pazarlama Koordinatörü 
Mutlu Sağsözlü 
Gloria Hotels olarak tüm pazarlarda çok başarılı bir yıl geçirdik. Son 17 yılın rekorunu kırdık diyebiliriz. 
2014’te hem ciro anlamında hem fiyat anlamında hem de golfçü sayıları anlamında son 17 
yılın en yüksek rakamlarını yakaladık. Ürünümüzün gücünü doğru planlama ile birleştirdik ve bu 
başarıyı yakaladık. Avrupa pazarındaki en büyük artışı da İngiltere’de yakaladık. Gloria Hotels olarak 
önümüzdeki sene de çok keyifli geçecek. Güney sınırlarımızda ve ülkemiz içinde can sıkıcı olaylar 
yaşanıyor. 2015 satışlarında bir yavaşlama olduğu söyleniyor. Ancak panik yaratacak bir durum 
yok diye düşünüyoruz. İngilizler de bir kriz öngörmüyorlar ama 2015’in çok da kolay olmayacağını 
düşünüyorlar.

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak 
Son 5 yıldır İngiltere pazarına sağlık turizmi anlamında ciddi emek veriyoruz. Son iki yıldır da 
yaptığımız çalışmaların dönüşünü almaya başladık. İngilizler ciddi anlamda diş, göz, estetik ve ortopedi 
ameliyatları için ülkemize gelmeye başladı. Buna ivme katmak ve daha da ileriye taşımak için Mart 
ayında Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve THY işbirliği ile Londra, Manchester, Birmingham, 
Edinburg ve Dublin’de konsey üyesi hastanelerimiz ve sektör temsilcilerimizle gelip seri bir roadshow 
yapacağız. Bunun hazırlıklarını tamamladık. 2015 bizler için iyi bir yıl olacak. Çünkü ülkemiz artık sağlık 
destinasyonu olarak da bilinmeye başlandı. İngiltere pazarında ümit ettiğimiz sayılara 2015 yılında 
ulaşmayı hedefliyoruz.

Kefaluka Resort Genel Müdürü Fatih Can Ekşi 
Bodrum, biraz sıkıntılı diyebileceğimiz bir sezon yaşadı. Otel bazında daha iyi kapatanlar oldu ama 
genel anlamda söylediğimiz çerçevede kaldı. İngiliz pazarı Ege Bölgesi’ni tercih eden bir pazar. Son 
senelerde Antalya’ya da yoğun ilgi gösteriyorlar. Biz 2001-2002 yıllarında 400 bin İngiliz alırken 
2014 senesinde 370 bin civarına geriledik. 2014 senesinde de bu pazarı 2000 kişilik bir artış ile 
kapattık. İngiliz pazarı Ege Bölgesi için tartışmasız ihtiyaç duyulan bir pazar. Bu Pazar için biraz daha 
gayret sarf etmeliyiz. Bizim için çok önemli bir pazar olan İngiltere’deki fuara Bodrum’dan çok az 
turizmci vardı. 

Mardan Palace Satış-Pazarlama Koordinatörü Tarkan Duman 
İngiliz pazarı için 2014 yılı beklendiği gibi geçti. Çok anormal bir artış ve düşüş olmadı. 2015 için 
Antalya’da yüzde 2-5 arasında bir artış görünüyor. Tahminime göre İngiltere pazarı geçen seneki 
sayılarda kalır diye düşünüyorum. Çok ciddi bir artış beklemiyorum bu pazarda. Çünkü uçak sayıları 
geçen sene ile aynı. En fazla yüzde 2-3 oynar. Global anlamda ise 2014 zor bir yıldı. En önemli 
pazarlarımız Ukrayna ve Rusya’da sorunlar vardı. Rusya pazarı 2015’te bizi bir hayli zorlayacak 
gibi görünüyor. Rusya’da ciddi sayıda tur operatörü battı. Bine yakın küçük acenta kapandı. Ancak 
2015 senesi 2014 kadar kötü olmaz. 2014 BDT pazarındaki en kötü yılını yaşadı. Avrupa geneli iyi 
görünüyor. Hollanda’daki fuarda son durumu göreceğiz.
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Söyleşi

Hilton Dalaman Genel Müdürü Hakan Alpay, bölge turizmini ve yapılması gerekenleri anlattı. Türk 
turizminin sorunlarına da değinen Hakan Alpay, bölge turizmi için hayati önem taşıyan İngiltere 
pazarı için de acil bir propaganda çalışması yapılması gerektiğini söyledi. 

Hakan Alpay 

“Yeni stratejiler belirlenmeli” 

Hilton Dalaman, yapılacak yeni 
yatırımla nasıl bir kimliğe 

bürünecek?  
Turizmde trendler her yıl değişiyor. 
Kullanıcıların istekleri farklılaşıyor. 
Ailelerin ihtiyaçları değişiyor. Biz de 
bugüne kadar Türkiye’de oluşan otel 
modellerinin bir devamı olarak Dalaman’a 
İngiliz misafirlerin hakimiyetinin sonucu 
oluşan dominantlığa uygun yeni proje 
çalışmaları içindeyiz. Daha çok aile 
tatillerinin daha rahat geçirilmesine 
yönelik oda tipleri üretmeye çalışıyoruz. 
Uzun yıllardır Sarıgerme bölgesinin turizm 
planları Danıştay tarafından iptal 
edilmişti. Bu yıl Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarağından üst ölçek planlar 
onaylandı. Alt ölçek planların da 
onaylanma sürecini yaşıyoruz. Büyük bir 
ihtimalle yılsonuna kadar onaylandığı 
zaman biz de yarım kalmış olan golf ve 
tesisimizin gerçek yatak kapasitesine 
ulaşmasına yönelik projelerimize hız 
vereceğiz. Onay süreçleri devam ederken 
iş ortaklarımızla Londra’da yeni trendler 
doğrultusunda özellikle ailelere yönelik 
olarak nasıl bir oda tipi ve ürün 
tasarlayabiliriz onun arayışı ile bazı 
çalışmalar yaparak onların da görüşlerini 
aldık. Bu veriler ışığında projelerimizi 
geliştirme imkanımız olacak. Eğer ki 
bölgeye bir de 27 delikli golf ürünü 
kazandırabilirsek bölgedeki dönüşümün 
başlaması açısında projemiz son derece 
ses getirecektir. Yatırımı 

gerçekleştireceğimiz alan 1.5 milyon 
metrekaredir. Bu alanın sadece 176 bin 
metrekaresini kullanabiliyoruz. Golf için 
kullanılabilecek 1.3 milyon metrekare bir 
alandan bahsediyoruz. Şu an fizibilite 
çalışmaları başladı. 5 milyon Euro 
civarında ilave yatırım olacak diye 

düşünüyorum.  
 
Muğla bölgesi seneyi nasıl 

kapatacak?  
Muğla’ya yılda 3.2 milyon turist geliyor. 
Bunun aşağı yukarıya 500 bini deniz yolu 
ile gelen turistlerden oluşuyor. 1.6 milyon 
turist Dalaman’a 1 milyon turist de 
Milas-Bodrum Havalimanı’ndan giriş 
yapıyor. Dalaman Havalimanı’nın 2014 
yılında Ağustos sonu itibariyle yerli 
misafir sayısında yaklaşık yüzde 15’lik 
artış kaydedildi. Bu artışın Ekim ayında da 
sürdüğünü kabul etmek lazım. Yüzde 
15’lik bir artış ile yılı kapatacak. Dış, 
hatlarda ise Ağustos ayı itibariyle yüzde 
4’lük artışın Eylül, Ekim’de de sürmesi ile 
yılsonunu yüzde 5 gibi bir artış ile 
kapatacağını düşünmekteyiz. Bu artışlar 
Antalya ile kıyaslandığı zaman çok büyük 
rakamlar değil. Ama bölgenin iç 
dinamikleri ile kıyaslanırsa 2012 yılına 
kadar gerileme gösteren bölgenin çıkış 
eğrisi oluşturmaya başladığını 

gösterebiliriz. 

Muğla bölgesi birçok turizm 
merkezinin sınırları içinde 
barındırıyor. Bu durum turizme 

olumlu yansıyabiliyor mu?  
Türkiye’ye yıldı 35 milyon turist geliyor. 
Bu turistin en fazla geldiği il Antalya. 
Antalya’ya 2013’te gelen 4 milyon yerli 
turist 11 milyon da yabancı turist geldi. 
Kitle turizmi açısından Muğla, Türkiye’de 
2. en önemli destinasyondur. Fakat 
Muğla’nın turizm yapısı Antalya’dan 
farklılık gösteriyor. Şöyle ki Antalya’da 
turizm Tekirova’dan başlayıp Gazipaşa’ya 
kadar gelişmişken Muğla’da turizmin 
gelişmesi Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi 
birbirinden birkaç yüz kilometre uzakta 
yer alan noktasal gelişme şeklindedir. 
Noktasal gelişmenin kendi içinde bir 
takım problemleri var. Bunun en önemli 
etkisi birbirinden uzak turizm 
merkezlerinin birlikte hareket etme 
kabiliyetinin gelişmemesidir. Antalya’da 
Alanya ve Kemer birbirinden çok uzak 
olmasına rağmen AKTOB gibi aynı potada 
eritilip bir Antalya markası altında 
pazarlanma şansı var. Bodrum’un ilin 
kuzeyinde kalması kendi dinamiklerini 
yaratması Marmaris ve Fethiye’nin 
birbirinden 120 km uzaklıkta benzer 
tüketici kitlelerine hitap etmesi gibi 
gerçekler var. Birlikte hareket etme 
kabiliyetlerinin geçtiğimiz dönemlerde 

çok vücuda gelmemesi bir kopukluğu 
Muğla markasını gelişmenin geç 

kalmışlığını doğurmuştur.  
 
Peki, Muğla bölgesindeki turizm 
merkezleri birlikte hareket etme 

kabiliyeti kazanabilir mi? 
Bölgemizin en büyük sorunu sektörün 
içinde yer alan insanların birlikte hareket 
edememesidir. Birlikten kuvvet doğar. 
Ama o birlikteliği oluşturamıyoruz. Aynı 
hedefe birlikte yürümeliyiz. GETOB ve 
FETOB aynı paralelde ilerlemek için 
birlikte toplantılar yapmaya başladı. 
Ayrıca Fethiye ve Marmaris’in arasında 
kalan Ortaca, Dalyan, Dalaman’ı bir araya 
getiren Dalaman, Ortaca, Köyceğiz 
Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri 
Birliği (DOKTOB) adında bir oluşum da 

Hilton Dalaman 2014 yılında nasıl 

bir performans gösterdi?  
Ben, Hilton Dalaman’daki üçüncü 
yılımı tamamlıyorum. Her sene misafir 
memnuniyeti ve geceleme sayımız 
artıyor. Son 3 yıllık süreçte almış 

olduğumuz yol ilerisi için sevindirici. 
2014 yılı hem fiyat istikrarı hem de 
doluluklar açısından mutlu eden bir yıldı. 
Yatırımcımıza mahcup düşmedik. 2015 
yılında da benzer bir trend bekliyoruz.
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sağlandı. Dalaman Havalimanı’ndan 
beslenen destinasyonlar daha bütüncül 
bir anlayışla bölgenin tanıtımı ve 
sorunlarının çözümü için bir platform 
oluşturma çabası içine girdiler. 
DOKTOB’un kurulması, FETOB’un da 
GETOB ile hareket etmeye başlaması 

sevindirici konular.  
 
Bölgeniz için İngiltere pazarı çok 
büyük bir öneme sahip. İngiltere 

pazarındaki son durum nedir? 
İngiliz pazarı Türkiye için önemli 
pazarlardan biri. Özellikle de Dalaman için. 
Bölgemize gelen 3 yabancı turistin ikisi 
İngiliz’dir. Dalaman bu pazara bel bağlamış 
durumdadır. Son 2 yıldır İngiliz misafir 
sayısında artış yaşıyoruz. Bu önümüzdeki 
yıl devam edecek mi? Bugünlerde buna 
net cevap vermek mümkün değil. Genelde 
şu an da büyük tur operatörlerinde 
Antalya yüzde 2-3 gibi Dalaman ise 
yüzde 8-10 gibi geride görünüyor. Bazı 
tur operatörlerinde artılı rakamlar 
görüyoruz. İngiliz pazarında Kasım ayı 
satışların yavaşladığı bir aydır. Bugünden 
çok net bir fotoğraf oluştuğunu söylemek 
mümkün değil. Aralık’ın ikinci yarısında 
satışlar ivme kazanacak ve Ocak ayının 
ortasında zirveyi çıkacaktır. Bence İngiliz 

pazarının fotoğrafı Ocak ayının 
ortalarında netleşir. Bizim Hilton Dalaman 
olarak 2015 ile ilgili gelen 
rezervasyonlara bakarak yorum yaparsak 
iyi bir sezon göstergesi var. Ama tur 
operatörleri son günlerde sınırlarımızdaki 
olayların yabancı misafirler üzerinde 
olumsuz etkiler yapmaya başladığını dile 
getirdi. Bundan sonraki süreçte IŞİD 
konusundaki gelişmeler, Suriye’nin içinde 
bulunduğu durumun daha belirginleşmesi, 
ABD ve Avrupa ülkelerinin Suriye’ye 
müdahale konusundaki tavırları 
önümüzdeki günlerin belirleyicisi 
olacaktır.  

 
Bu süreçte neler yapılması 

gerekiyor? 
Ülke ve hükümet olarak algı yanlışı içine 
düşülmemesi konusunda ciddi bir 
kampanya yapılması lazım. Olayların 
yaşandığı bölgeler turizm bölgelerine 
binlerce km uzaklıkta olan bölgeler. 
Sınırlardaki olumsuz durum turizm 
merkezlerinde yaşanmadı ve 
öngörülmüyor. Mısır’da da benzer bir 
durum yaşandı. Son derece güvenli turizm 
bölgeleri Avrupa ve diğer ülkelerden turist 
ağırladı. Türkiye, Mısır ile 
karşılaştırılmayacak kadar güvenli bir 

ülkedir. Türkiye’ye turist gönderen önemli 
ülkelerde propaganda yapılmalı. Turizm 
Bakanlığı koordinasyonunda bunların 
anlatılması lazım. Bu gündemin en önemli 
konusudur. Çünkü Aralık’ın ortasından 
Mart ayının sonuna kadar olan süreç 
Türkiye erken rezervasyon alacağı 
dönemdir. Bu ne demektir? Bu süreçte 8 
milyon kişi tatil kararı verecek. Bu dönemi 
kaçırmamak lazım.  

 
Türk turizminin bazı sorunları var. 
Bu sorunlar içinde öncelikle 

çözülmesi gereken konular nelerdir? 
Türk turizminin sorunları ortada. Bana 
göre öncelikle çözülmesi gereken konular; 
Yeni tesislerin kazanılmasında hızlı bir 
ivme var ama alt yapıyı aynı oranda 
geliştiremiyoruz. Turizmin daha sağlıklı 
yürüyebilmesi için alt yapı ve ulaşım 
sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi 
gerekiyor. Türkiye’deki yatak artışının 
daha dengeli olması lazım. Antalya gibi bir 
bölgede gereğinden fazla yatak artışı 
olurken Muğla’da iyi tesislerin 
olmamasından dolayı sezona bağlı turizm 
hareketi yaşıyoruz. Bir diğer konu turizme 
istihdam sağlayan yeterince okulumuz 
yok. Eğitim çok önemli. İnsan kaynağınız 
yeterli değilse ne kadar iyi tesis 
yaparsanız yapın çok anlamlı 
olmayacaktır. İnsan kaynağını da ben iki 
yönden ele alıyorum. Birincisi sektörde 
çalışanların mesleki bilgisi, ikincisi ise 
yabancı dil bilmemesi. Bunlara dikkat 
etmek lazım. Bu noktada daha makro 
ölçekte planlamalar yapmak lazım. Bu 
planlamaları öncelikleri belirleyerek 
detaylandırmak lazım. 2023 Turizm 
Stratejisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından hazırlanmış iyi niyetli bir 
çalışmaydı. Bunun devamının gelmesi 
lazım. Her yıl 2023 stratejisini Volum 1, 
Volum 2, Volum 3 gibi turizm sektörüne 
ışık tutacak şekilde yenilenerek yeni 
stratejiler belirlenmeli.
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yıl artmaktadır. Bu kişilerin destinasyon 
odaklı değil de yaşam tarzı ya da yaşayan 
kültür odaklı bir seyahat güdüsüyle 
hareket ettikleri görüldüğünden kültür 
ve toplumsal yaşamın bütün alanları 
destinasyon ya da çekim yeri gibi 
görülmeye başlanmıştır. 
 
Bu durum turizmin kültürel süreçlerini 
kapsamada çekim yeri (attraction) 
kavramının daha uygun bir adlandırma 
olacağına yönelik görüşlerin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur.  
Destinasyon kavramının turizmin 
bütün görünümlerini kavramada 
sorunlu oluşu çekim yerlerinin de tıpkı 
destinasyonlar gibi imge, kimlik gibi 
somut olmayan unsurları içermesinden 
kaynaklanmaktadır.  
 
Turizm ürünleri maddi ve somut özellikler 
kadar somut olmayan simgesel özellikleri 
ve anlamları da içerir. İstanbul’u Paris’i 
Dubai’yi, Kapadokya’yı destinasyon yapan 
özellikler ve bu yerleri güçlü kılan unsurlar,  
turist ihtiyaçlarını karşılamada edindiği 
başarılardan ziyade taşıdığı simgesel ya 
da sembolik anlamlardan kaynaklanır. Bu 
anlamlar seyahat kararlarının alınmasında 
sundukları maddi hizmetlere göre daha 
önceliklidir. Başka bir deyişle, bir yerde 

olmayı güçlü kılan anlamlar bir kez zihinde 
yer etmişse ve orada bulunulmaması 
‘eksiklik’ olarak algılanıyorsa ulaşım 
konaklama gibi destinasyon odaklı 
yaklaşımların esas aldığı diğer faktörler 
daha sonra değerlendirmeye alınmaktadır.  
İnsanları Paris’e iten romantizmin 
başşehri olduğuna dair turizm ve 
kültür endüstrileri tarafından çok uzun 
zamandan beri üretilen söylemlerdir.  
İstanbul’a iten nedenlerin başında ise 
İstanbul’un doğu ve batı arasındaki 
tarihsel köprü olma metaforu gelir. 
İstanbul bu özelliği ile tekdir. 
 
Dolayısıyla, bir yerin çekim yeri haline 
gelmesinin o yerin döneminin turizm 
söylemleri ile ne ölçüde örtüştüğüne 
de bağlı olduğu görülmektedir. Turizm 
tarihinde endüstriye yön veren ve 
destinasyonları şekillendiren çok 
sayıda söylem vardır ve bunlar kültürel 
süreçlerle yakından ilişkilidir. Kültürle 
ilgisi yokmuş gibi görünen kıyı tatillerinin 
doğuşunun 17 ve 18. yüzyılda ortaya 
çıkan ve aydınlanma düşüncesine tepki 
olarak gelişen romantik düşünce akımı 
ile yakından ilgili olduğu göz önüne 
alındığında, kültürel süreçlerin maddi 
süreçleri domine etmede son derece etkili 
oldukları görülür.  

Turizmin toplumlar arası ilişkileri 
barışçıl bir şekilde geliştirmesi ve ön 
yargıları gidermesi; başka kültür ve 
toplumları ziyaret etmenin kişilerde 
bilgi birikimi sağlayarak kişisel gelişime 
katkı sağlaması;  kent yaşamının 
olumsuzluklarını taşımayan doğal 
ortamlarda bulunmanın iş yaşamında 
kaybedilen bedensel ve zihinsel enerjinin 
yeniden kazanılmasını sağlaması veya 
bireylerin seyahat aracılığıyla kendi 
yaşam tarzlarına uygun faaliyetlerde 
bulunabilmesi ve gerçekleştirebilmesi 
gibi çeşitli söylemler turizm pazarlarını 
domine etmiş ve etmektedir.  
 
Bir yerin çekim merkezi olmasına yönelik 
bir girişimden önce,  o yerin döneminin 
turizm söylem, imge ve imaj unsurları ile 
ilişkisinin nasıl olacağı sorusu oldukça 
önemlidir. Sadece ulaşım ağı, konaklama 
tesisleri ve bunları destekleyen 
tesislerin yapılması ile yerlerin çekim yeri 
olamadığının çok sayıda örneği vardır. Bu 
nedenle, kültürel ya da somut olmayan 
anlamların üretilmesi ve bunların küresel 
turizm söylemleri ile ilişkilendirilmesine 
yönelik çalışmaların çekim yerlerinin 
öncelikli konuları olduğu yaygın bir şekilde 
kabul edilmektedir.  
 
Günümüzde kitle turizmi eski 
popülaritesini yitirmiş, talep yapısı 
birbirine benzer tüketicilere yönelik 
ürün sunumu yerine farklı tercihlere 
yönelik bir üretim yapısı oluşmuştur. 
Bu da yaşam-tarzı (life-style) söylemini 
turizm endüstrisinin başat söylemi haline 
getirmiştir. Bu durum, destinasyon gibi 
büyük ölçekli planlamalar yerine yaşam 
tarzlarındaki çeşitlenmelerin dikkate 
alınarak farklı tüketici gurupları için 
imgece ve kültürel anlamca yüklü çekim 
yerleri oluşturmanın önemini ortaya 
çıkarmaktadır. 

Turizm bireylerin alışkın olduğu ortamlar 
dışında gerçekleştirdiği serbest zaman 
faaliyetlerine, başka bir deyişle mekân 
değişikliğine dayandığından destinasyon 
kavramı turizmin en  çok konuşulan   
konularından olmuştur. Turizm, 
destinasyonlarda gerçekleştiğinden bu 
konuya değinmeyen bir turizm politikası 
veya bilimsel çalışma bulmak olanaksız 
gibidir.  
 
Destinasyonlar karmaşık turizm ilişkileri 
ve turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği 
yerleri ifade ederler. Basitçe ‘gidilen yer’ 
olarak anlaşılan destinasyon, turistler, 
turistlere hizmet sunan üreticiler ve 
bunlarla ilgili kurumsallaşmaları da 
kapsayacak şekilde ele alındığında çok 
sayıda toplumsal ve kültürel süreç ve 
konu ile ilgili olduğu görülür.  
 
Bir yerin ne zaman destinasyon olarak 
tanımlanacağı tartışmalı bir konudur. Bir 
şehir ya da ülkenin destinasyon olarak 
nitelendirilmesi aldığı turist sayısı ile 
doğru orantılıymış gibi görülmektedir. 

Buna karşın herhangi bir turizm ilişkisi 
yani turist ve turiste hizmet sunan veya 
üreten kurumsallaşmaları olmayan bir 
bölge ya da şehir destinasyon olarak 
tanımlanmamaktadır. 
 
Turizm profesyonelleri destinasyonu 
her şeyden önce bir ‘ürün’ olarak ele 
almaktadır. Dolayısıyla, üretim ve 
tüketim sürecine girmemiş olan bir yerin 
destinasyon olmasından söz edilemez. 
Deniz kıyısı bir destinasyon değildir.  
Ancak kıyı ve deniz turistik bir amaç için 
yararlanmayı içeren bir düzenlemeye 
konu olduğunda destinasyon olma 
yoluna girer. Bunu bazı sosyal bilimciler 
‘mekânlaşma’ ya da ‘turistleştirme’ olarak 
da ifade etmektedirler.  
 
Belirli bir coğrafi bölge ya da ülke, şehir 
ile ilişkili olarak düşülen destinasyonları 
coğrafya yerine turizm türü ya da 
turizm endüstrisinin tüm üretim ve 
tüketim süreçleri ile bağlantılı olarak 
ele aldığımızda  karmaşık kültürel ve 
toplumsal süreçler devreye girmektedir. 

 
Günümüzde turizm, sadece tatillerde 
yaşanan bir olgu olarak görülmediğinden 
ve seyahat etmeden de kültürel 
ve toplumsal yaşama ait sayısız 
tüketim durumu oluşabildiğinden 
destinasyon kavramının turizmin bütün 
görünümlerini kavramada yetersiz kaldığı 
belirtilmektedir. Turizm artık sadece 
destinasyonlarda başlayıp biten bir olgu 
olarak görülmediğinden ve yaşam tarzının 
önemli göstergelerinden biri olarak ifade 
edildiğinden, sosyal bilimciler bu olguyu 
sadece destinasyon bağlamında ele 
almamaktadır. Klasik turizm faaliyetleri 
için düzenlenmeyen ve tatiller ile 
doğrudan ilişkisi olmayan alışveriş 
merkezleri, havaalanları, vb gibi yerel 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olan 
mekan ve yerlerin turist tüketimine konu 
çekim noktaları olmasıyla  destinasyon 
kavramı muğlak bir konu haline gelmiştir.  
Turizm endüstrisinin tur operatörü-
seyahat acentesi zincirine başvurmadan 
kendi tatil programını yapan ve 
gerçekleştiren kişilerin sayısı her geçen 

Köşe

Turizmde 
“Destinasyon” kavramı üzerine…

Hazırlayan: Dr. Enis G. TATAROĞLU
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Tatil.com’un arama trendleri ve arama hacimleri doğrultusunda hazırlanan araştırma, bu yıl Tatil.
com’u tercih eden tatilcilerin yurt içinde en çok Alanya, Bodrum ve Kemer’i incelediğini gösteriyor. 
Elde edilen istatistiklere göre en çok arama hacmi ise, İstanbul ve Ankara’dan gelmiş durumda.

Haber

Tatilciler en çok 
Alanya, Bodrum ve Kemer’i aradı

MetGlobal bünyesinde faaliyet gösteren 
tur operatörü Tatil.com, tatilcilerin 
yıl boyunca araştırdığı bölgeler 
doğrultusunda her ilden kendilerine  
gelen verileri derledi ve tatilcilerin Türkiye 
çapında arama tercihlerini gösteren bir 
harita oluşturdu.

 
En çok Alanya arandı
Tatil.com’un derlediği verilere göre, bu 
yıl tatil lokasyonu olarak en çok Alanya 
arandı. Her mevsim kültürel etkinliklere 

ve çeşitli festivallere ev sahipliği yapan 
Alanya, fiyat aralığı geniş ve her bütçeye 
uygun farklı tatil alternatifleri sunması 
nedeniyle haritada ön plana çıkan 
en popüler tatil destinasyonlarından 
biri olarak listelendi. Alanya, Marmara 
Bölgesi’yle birlikte en çok Doğu Anadolu, 
Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinden arama hacmi aldı. 

 
Bodrum ve Kemer

Gece hayatı ve plajlarıyla en sevilen 
tatil yörelerinden Bodrum ise, ağırlıklı 
olarak Trakya, Marmara ve Karadeniz 
bölgesinden arama hacmi aldı. En çok 
Güneydoğu Anadolu bölgesinden 
arama hacmi alan Kemer de, hem 
doğal zenginliklere hem de eğlence 
seçeneklerine sahip, yeşili ve maviyi bir 
arada bulunduran çevresindeki büyük 
illere hâkim konumu nedeniyle, bu yıl 
tatilciler tarafından en çok araştırılan 
destinasyonlardan biri oldu. 
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Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Anavarza Antik Kenti’nde 
incelemelerde bulundu. Antik kentte ortaya çıkarılan ana yol ve çevresindeki tarihi kalıntıları 
inceleyen Bakan Ömer Çelik, antik kent için kazı ödeneğini birkaç kat artıracağını söyledi. 

Haber

Anadolu’nun en büyük 
antik kenti: Anavarza  

Ödenekler artırılacak 
Anavarza’nın bölge ve ülke tarihi 
açısından çok önemli antik kent olduğunu 
hatırlatan Bakan Çelik, “Ben buranın 
normal takvimi içerisinde akmasını ve 
keşfedilmesini çok doğru bulmuyorum. 
Buranın ödeneğini birkaç kat artıracağım 
bir an evvel sonuçlara ulaşalım diye. 
Çünkü burası hem bu bölge için önemli 
hem Anadolu tarihi için çok önemli bir yer. 
Bütün bir yapı 10 yılda çıkar gibi rakamlar 
söyleniyor ya da yapının genel özellikleri 
bakımından 3-4 yıllık bir zamana ihtiyaç 

var gibi” şeklinde konuştu.  
 
Anavarza’ya özel bir yer verilecek 
Basın mensuplarının sorularını da 
yanıtlayan Bakan Ömer Çelik, bir 
gazetecinin “Adana’daki turizm 
potansiyelini nasıl harekete geçirebiliriz?” 
şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi: “Bu 
biraz kültür turizmine duyulan ilgiyle 
bağlantılı. Biliyorsunuz yakın zamanda da 
Yumurtalık’ta çok müstesna bir mozaik 
ortaya çıktı. Burada tur operatörleri ve 
diğer yetkililerle toplantılar yapıyoruz. 
Bütün Çukurova havzasının tur paketleri 
içerisine alınması, yurt dışında daha 
çok tanıtılması için Tanıtma Genel 
Müdürlüğümüze talimat verdim. Bu 

bölgenin tanıtılması için özel bir strateji 
geliştiriyorlar. Hatta, ‘Home of’ diye 
bir konsept kullanıyoruz biliyorsunuz, 
orada Anavarza’ya özel bir yer verilecek, 
Türkiye’den, Anadolu’dan bahsedilirken 
‘Home of Anavarza’ diye bahsedilecek. 
Bunun dışında da Antalya’ya, 
Kapadokya’ya gelen birisinin bu bölgeyi 
ziyaret etmesi,  bu bölgeyi ziyaret edenin 
Hatay’ı ziyaret etmesi gibi bir paket haline 

getirmeye uğraşıyorlar. 
 
“Strateji haline getiriyoruz” 
Adana’ya gelecek turist sayısı 
konusunda hedef verirsek gerisinde 
kalabiliriz, ilerisine geçebiliriz. Ama şunu 
söyleyebilirim size: Deniz-kum-güneş 
turizminin ötesinde yeni diriltmeye, 
canlandırmaya çalıştığımız 2-3 tane bölge 
var. Bu yeni stratejimizin merkezindeki 
yerlerden bir tanesi burası. Sadece ben 
Adanalı olduğum için değil. Siz de gezdiniz 
gördünüz, burası tarihte bizim kendi 
tarihimize, milli mücadeleye ne kadar yön 
vermiş. Abdülhamit zamanında yapılmış 
Varda Köprüsü’nden bulunduğumuz yere 
1700 yıllık bir şehrin üzerindeyiz. 3 bin 
yıllık bir taş köprü var. Üzerinden hala 
istersek araç geçebiliyor. Tarihin bazı etnik 
gruplar açısından ilk krallıkları var, Roma 

burada çok önemli bir yer tutuyor, aynı 
zamanda Osmanlı Devleti. Tüm bunları 
bir strateji haline getiriyoruz, tanıtma 

stratejimizin merkezine koyuyoruz. 

“Daha çok turist göreceğiz” 
Tanıtmayla ilgili çalışmalar başladı. 
Buraların ortaya çıkarılması ve 
tanıtılmasına dönük ödenekleri azami 
miktara çıkardım. Onun ötesinde de tur 
operatörleriyle, turizmin önde gelenleriyle 
yapılan toplantılar bitti. Bundan 
sonrasında bunlar paketlere girdi. İnşallah 
burada daha çok turist, daha çok yabancı 

ziyaretçi göreceğiz.” 
 
Anavarza turizmcileri sevindirdi 
Çukurova Turistik Otelciler Birliği 
(ÇUKTOB) Tayyar Zaimoğlu da 
Anavarza’nın bölge turizmi için önemli 
bir değer olduğunu söyledi. Bakan 
Ömer Çelik’in Anavarza’ya gösterdiği 
ilginin çok olumlu olduğunu belirten 
Tayyar Zaimoğlu, “Adana’da yer alan 
Anavarza’nın ortaya çıkarılması bölge 
turizmine çok büyük bir katkı koyacaktır. 
Bu antik kent sadece Adana’nın değil 
tüm Çukurova bölgesinin turizmini olumlu 
yönde etkileyecektir” diye konuştu. 

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, 
Anavarza Antik Kenti’nde yapılan son 
çalışmalarda Anadolu’nun en büyük antik 

kentlerinden birinin keşfedildiğini söyledi.  
 
Anavarza birçok önemli özelliğe 

sahip 
Yaptığı inceleme gezisi sonrasında basın 
mensuplarına bir açıklama yapan Bakan 
Ömer Çelik, “Son yapılan çalışmalarla 
burada Türkiye’nin en büyük antik kentini 
keşfetmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz 
buranın çok önemli bir özeliği Romalıların 

ordugahı olması. Girdiği hiçbir savaşta 
yenilmemiş bir kent burası. Orta Doğu ve 
Mezopotamya’daki bütün tarihin yönünü 
değiştiren olaylara buradan hükmedilmiş. 
Bir bakıma da bir strateji merkezinde 
bulunuyoruz. O sebeple 60-70 bin 
kişilik Roma ordugahı sürekli burada 
olmuş. Burada yaşayanlarla birlikte 80 
bin kişilik bir nüfusa ulaşılmış. Ama çok 
daha başka özellikleri var buranın. Bize 
gösterilen yukarıdaki kalenin olduğu 
yerde iki kiliseden üç tane hamamdan 
bahsediliyor, bir meclis binası var ve 
Anadolu’nun hemen hemen en büyük 

amfi tiyatrosunun burada olduğundan 
bahsediliyor. Nihayetinde burada 
olimpiyat yapma izni verilmiş. Belki de 
Anadolu’nun en büyük olimpiyat oyunları 
burada oynanmış. Ve Efes’ten 10 kat 
daha büyük bir antik kentin ortaya 
çıkmasından bahsediliyor. Yine çok önemli 
bir özelliği eczacılığın babası, tıbbın babası 
olarak kabul edilen Dioskorides burada 
doğmuş. Onun da burada Kozan’da 
bir heykelini yapacağız. Bu civarda ve 
başka yerlerdeki bahsedilen konulardan 
bir tanesi ölümsüzlüğü bulan Lokman 
Hekim’in de burada yaşadığıdır” dedi. 
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Avrupa Alkol ve Sağlık Forumu 15. Genel Kurul toplantısı 6 Kasım 2014 tarihinde Lüksemburg’da 
gerçekleşti. Ana gündem maddelerinden “Gençlik İçki İçme ve Düzensiz İçki İçme” Eylem Planı’nın 
sunumu oldu.

Haber

Komisyon yeni kuralları belirledi

Avrupa Alkol ve Sağlık Forumu 15. Genel Kurul toplantısı 
Lüksemburg’da gerçekleşti. Toplantının ana gündem maddesi ise 
“Gençlik İçki İçme ve Düzensiz İçki İçme” Eylem Planı oldu. Eylem 
planında alkol kullanımı ve zehirlenmelerin olumsuz sonuçlarını 
azaltmak için yeni kurallar belirlendi.  
 
Belirlenen Eylem Planı da Ulusal Alkol Politikası ve Eylem 
Komitesi (CNAPA)  tarafından, 16 Eylül 2014 tarihinde 
onaylandı. Eylem Planı, esas olarak üye devletler tarafından 
bir iki yıllık dönemde geliştirilecektir. Belge yasal etkilere sahip 
değildir ve aşağıdaki şu konuları ele almaktadır:

• Düzensiz alkol kullanımını azaltma, (uzun süreli içki ortamları)

• Alkollü içeceklerin, gençler için erişilebilirliğini ve 
kullanılabilirliğini azaltma,
• Alkol reklamlarına gençlerin maruz kalmaması için önlemler 
alma,
• Hamilelik boyunca alkolden uzak durma,
• Gençler için sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak,
• Kontrol edilmesini desteklemek ve araştırmaları artırmak,

Eylem Planı, alkol kullanımı ve zehirlenmelerin olumsuz 
sonuçlarını azaltmak için, turizm ve eğlence sektörü ve reklam 
sektörü de dâhil olmak üzere içecek sektörünü de teşvik 
etmektedir.

Hazırlayan: Ayşegül EVCİ
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Haber

Güney Egeli turizmciler uçak arıyor
Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) yönetimi turizm sezonunun 
uzatılmasının en önemli etkenlerinden birisi olan uçuş konusunda aşama sağlayabilmek için 
havayolu firmalarının yetkilileriyle görüşmelerde bulunuyor.

Uçuş olmayınca sezon kısalıyor

Bölgemiz hem iklim, hem de coğrafi 

güzellikleri nedeniyle tatil için yaz/kış çok 

caziptir. Dolayısıyla tatil için bölgeye talep 

var ama direk tarifeli sefer yapacak uçak 

yok. Bölgemizi tercih edenler aktarmalı 

uçuş yapmak durumunda kalıyorlar. Bu 

sıkıntıya girmek istememeleri çok normal. 

Durum böyle olunca bölgede bulunan tüm 

işletmeler iş yapabilmek için 4-5 ay gibi 

kısa bir süreye sıkışmış oluyor. Tesislerin 

7-8 ay kapalı kalması hem ekonomik 

hem de sosyal anlamda ciddi kayıplar 

söz konusudur. Çalışan personellerimiz 

işsiz kalıyor. İşletmeler sezon açılışında 

yeniden personel bulmak, tesisi işler 

hale getirmek için aynı sorunlarla uğraşıp 

duruyorlar. İşletmeler kapalı olunca devlet 

vergi alamıyor. Ülkenin döviz kaybı da 

farklı bir sıkıntı” dedi.

Yerleşik İngilizler

Başkan Bülbüloğlu, Pegasus Havayolları 

Satış Direktörü Emre Pekesen’e önemli 

bir ayrıntıdan da bahsederek bölgede 

yerleşik olan İngiliz vatandaşı sayısının 

azımsanmayacak kadar fazla olduğunu, 

onların İngiltere’ye gidiş dönüşleri bile 

uçağı dolduracak sayıya ulaşabileceğini 

söyledi.

Talebi değerlendirecekler

GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu’nu 

ve beraberindeki Hilton Dalaman Genel 

Müdürü Hakan Alpay’ı dikkatle dinleyen 

Pegasus Havayolları Satış Direktörü Emre 

Pekesen, anlatılanlardan ve kendisine 

sunulan dosyadan etkilendiğini, şirket 

yönetimindeki arkadaşlarıyla bu konuyu 

görüşeceğini, karlılık söz konusu olduğu 

takdirde bu talebin değerlendirileceğini 

ifade etti.

“Kararlıyız”

Uçak arayışına bıkmadan usanmadan 

devam edeceklerini sözlerine ekleyen 

GETOB Başkanı Bülbüloğlu, “Turizm 

sezonunun uzatılması adına ne 

gerekiyorsa yapma kararlılığındayız. Katkı 

sağlayacak herkesin desteğini almaya da 

hazırız” dedi.

Bu konuda yoğun çalışmalarda bulunan 

GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 

Pegasus Havayolları Satış Direktörü 

Emre Pekesen’i makamında ziyaret etti. 

Bülbüloğlu, ziyarette bölge turizmcileri 

olarak özellikle İngiltere’den Dalaman 

Havalimanı’na konulacak tarifeli direk 

uçuşlarla paket tura bağımlı kalmaksızın 

Güney Ege’ye gelecek turist sayısında 

önemli artışlar kaydedileceğinden emin 

olduklarını söyledi. Bülbüloğlu, konaklama 

sektörünün yanı sıra bölgede faaliyet 

gösteren tüm işletmecilerle birlikte 

Pegasus Havayolları’nın da bu uçuşlardan 

kazançlı çıkacağını ifade etti. 

Tarifeli sefer istedi

GETOB Başkanı Bülbüloğlu, Pegasus 

Havayolları Satış Direktörü Emre 

Pekesen’e şunları aktardı; “Paket turların 

sona ermesiyle birlikte Güney Ege’ye 

olan turist akışı bıçak gibi kesilmektedir. 

Oysa bölgede bulunan tüm işletmeler 

her konuda hazır olmasına rağmen turist 

olmaması nedeniyle tesislerini birer 

birer kapamaktadır. Konaklama sektörü 

olarak bizler özellikle Manchester’den 

veya Londra’dan Dalaman Havalimanı’na 

direk tarifeli seferler konulmasını talep 

ediyoruz.
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Alanya’da turizmi direkt etkileyen sorunların tespiti ve çözümüne ilişkin STK’ların farkındalık 
yaratma, bilinçlendirme yöntemleri ve çözüm önerileri oluşturmalarına yönelik toplantıların 
ikincisi gerçekleştirildi.

Haber

Alanya’da turizminin sorunları 
rapor haline getirilecek

Alanya’nın turizmle bağlantılı oda ve 
dernek başkanlarının bir araya geldiği, 
turizm şehri Alanya’da yaşanan 
sıkıntıların masaya yatırıldığı ikinci 
toplantı Alanya Turistik İşletmeciler 
Derneği’nde (ALTİD) yapıldı. 

“Ortak tavır içerisinde olacağız”
Toplantının açılışında  konuşan Türkiye 
Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya 
Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) 
Başkanı Burhan Sili, “Alanyamıza gelen 
misafirlerimizle direkt temas halinde 
olan paydaşlarımızın temsilcileri ile ortak 
bir tavır ve çaba içerisinde ve de ilgili 
kişi ve kurumlarla irtibatı da sağlayarak 

Alanyamızı bugünden daha ileriye, 
sorunlarımızı da bertaraf etmiş bir şekilde 
taşıyabileceğimizden hiç bir kuşkum yok” 
dedi.

“Yaka kartı şart”
Çığırtkanlık konusunun Alanya imajına 
büyük darbe vurduğunu söyleyen Türkiye 
Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 
Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) 
Başkanı Suat Çavuşoğlu, müşteriyle 
temas halinde olan esnafın mutlaka yaka 
kartı takması kuralına uyması gerektiğinin 
altını çizdi.

“Turist kürdanla geziyor”
Çığırtkanlık yapan esnaftan kurtulmak 

için turistlerin ilginç yöntemler 
geliştirdiğini söyleyen ALTİD Başkan 
yardımcısı Hızır Bozdoğan da, ağzına 
kürdan alarak dolaştığında kimsenin 
kendisini restoranlara davet etmediğini 
fark eden Alman arkadaşının, yürürken bu 
yöntemi sürekli uygulamaya başladığını 
söyledi. 

“Her Şey Dahil’e sınırlama gelmeli”
Çığırtkanlık konusunun önlenmesi 
için komisyon kurma önerisini her 
zaman dile getirdiğini anlatan Alanya 
Pansiyoncular, Otelciler, Kafeteryacılar 
ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı 
Hüseyin Değirmenci de, “Kaymakamlık, 
Belediye, Emniyet ve sivil toplum 
kuruluşlarından (STK) oluşan bir komisyon 
bu işi çözer” dedi. Değirmenci, bazı 
hizmetlerin Her şey dahil (HD) sistemi 
içerisinden çıkartılmasının veya sınırlama 
getirilmesinin gerektiğini de ifade etti.

“Taksi kapılarında numara olsun”
Taksi araçlarıyla ilgili düzenleme önerisi 
sunan Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı 
Servet Şakiroğlu da, taksi kapılarında 
her yerden görünür şekilde büyük 
numaraların olması gerektiğini söyledi. 

Toplantı esnasında yapılan görüşmeler 
ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerin 
raporlanarak ilgili makamlara sunulması 
konusunda görüş birliğine varıldı.
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Köşe
Hazırlayan: Erol Güngör 
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Genel Müdürü

Türkiye uluslararası alanda ikinciliğe koşuyor

Uluslararası turizm pazarında çok önemli 
bir yeri olan Mavi Bayrak ödülü ülkemizde 
21 yıldır uygulanmaktadır. Dünyada Mavi 
Bayrak’ın benzeri bir başka eko etiket 
bulunmamaktadır. 2014 yılı verilerine 
göre Mavi Bayrak uygulanan 46 ülke 
içinde; İspanya 573 plajla birinci, 407 
plajla Yunanistan ikinci ve 397 plaj ile 
Türkiye üçüncü sırada yer almaktadır.

Mavi Bayrak kriterlerinin birisi diğerine 
göre daha öncelikli olmamakla birlikte, 
plajın bulunduğu alanın bir atık su 
arıtma tesisine bağlı olması koşulu 

ve sezon süresince 15 gün ara ile 
yapılan deniz suyu analizi ilk sıralarda 
yer almaktadır. Marinalarda deniz suyu 
analizi istenmemektedir. Plajlar için mikro 
biyolojik düzeyde yapılan analizler AB 
normlarına göre değerlendirilmektedir. 
Plajda lisanslı bir cankurtaran 
bulundurulması, plajda farklı kullanımlar 
sonucu olabilecek bir kazaya karşı, yüzme 
alanı ile su sporları sınırının şamandıra 
ile ayrılması; plajın sağlıklı ve güvenli 
olmasını sağlamaktadır. Ayrıca çevre 
yönetimi ile belde bazında yapılması 
gereken çevre bilinçlendirme etkinlikleri 

ile çevrenin korunması fonksiyonu 
Mavi Bayrak ödülünün önemini ortaya 
koymaktadır.

Mavi Bayrak dış turizmde tur operatörleri 
kadar, iç turizmde de vatandaşlar 
tarafından aranmakta ve ödüllü plaja 
sahip tesisler tercih edilmektedir.

Bir tesisin Mavi Bayrak alabilmesi için;
- O yöreyi kapsayan bir arıtma tesisi veya 
tesisin paket arıtmasının olması
- Deniz suyu kalitesinin istenilen 
limitlerde olması

- Plajda bir standart Mavi Bayrak 
panosu bulundurulması, panoda 
güncel deniz suyu analiz sonuçlarının, 
cankurtaran brövesi ile çalışma saatlerinin 
sergilenmesi
- Cankurtaran kulesi, ve malzemeleri ile ilk 
yardım malzemesi bulundurulması
- Yüzme alanı ile su sporu alanlarının 
şamandıra ile ayrılması
- Tesiste veya plajda engelliler için 
olanakların olması

Bu kriterleri yerine getirmeyi taahhüt 
eden tesis yönetimi ile halk plajları 
için belediyeler Türkiye Çevre Eğitim 
Vakfından (TÜRÇEV) “Mavi Bayrak 
Başvuru Formu” nu alarak doldurmaları 
gerekmektedir. TÜRÇEV’ in 
yürüttüğü ulusal jüri toplantısı, gerekli 
formların hazırlanması denetimlerin 
yapılması, bayrak temini, yurt dışı 
organizasyona verilen katkı payı ve yıllık 
aidat ve benzeri giderler için tesislerden 
yatak başına 1.3 Euro, halk plajlarından 
430 Euro talep edilmektedir.

Mavi Bayrak Ödülü bir yıl süre ile 
verilmekte ve kriterlerin yerine getirilmesi 
halinde her yıl yenilenmektedir. 

Başvurular önce TÜRÇEV tarafından 
incelenmekte daha sonra Ulusal Jüri 
tarafından değerlendirilmektedir. 
Uygun görülen dosyalar yurt dışına 
gönderilmekte ve nihai kararı Uluslararası 
Jüri vermektedir.

Ödüllü plaj ve marinaların tümü sezon 
içinde mutlaka denetlenmekte, eksiklik 
varsa telafisi istenip tekrar ziyaret 
edilmektedir. Eksikliklerin giderilmemesi 
halinde bayrak geri alınmaktadır. Ulusal 
düzeyde yapılan denetimin yanında ayrıca 
uluslar arası denetimler de yapılmaktadır.

Başvurular kasım ayında alınmakta, 
ocak ayında ulusal Jüri toplanmakta ve 
uluslararası jüri sonuçları mayıs ayının ilk 
haftasında açıklamaktadır.

Ödüle hak kazanan plajlar www.
mavibayrak .org.tr adresindeki web 
sayfasında yayınlanmakta ve bu sayfada 
ödüllü tesislere ilişkin tanıtım bilgisi de 
yer almaktadır. Aynı zamanda uluslararası 
kuruluşun ”Foundation for Environmental 
Education” web sayfasında da 
yayınlanmaktadır. Diğer bir uygulama ile 
androit telefonlar aracılığı ile dünyadaki 

tüm Mavi Bayrak ödüllü tesis veya 
plajların listesi ve o plaja kara yolu ile nasıl 
gidilebileceği de açıklanmaktadır.

2015 yılında Mavi Bayrak ödülü için 
önceki yıla göre daha çok tesisin 
başvuruda bulunmasını bekliyoruz. Bu 
vesile ile 2015 yılında iyi bir turizm 
sezonu yaşamamız dileği ile saygılarımı 
sunarım.
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Söyleşi

Kuşadası’nda faaliyete geçirdiği DoubleTree By Hilton Kuşadası ile dikkat çeken Göçtur A.Ş., bu 
proje içinde yer alan ve Kuşadası için önemli bir tarihi değer olan eski Tabakhane’yi yaşam ile 
buluşturdu. Göçtur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen Çukurova, tarihi değerlere çok önem 
verdiğini dile getirerek, “Değerlerimizi koruyup, geleceğe taşımalıyız” dedi. 

Naile Göçen Çukurova 
“Değerlerimizi koruyup, geleceğe taşımalıyız” 

Göçtur A.Ş., tarihi taş evler ve modern 

mimariyi birlikte harmanlayarak 

Kuşadası’nda farklı bir çalışmaya imza attı. 

Modern konaklama tesisi ile Kuşadası’nın 

eski tabakhane evlerini birbiri ile 

harmanlayan Göçtur A.Ş., hem bölge 

turizmine farklı bir tesis kazandırdı hem 

de Kuşadası için önemli bir tarihi mekanı 

ayağa kaldırdı. Old Town Tanneries ismi 

ile artık Kuşadası turizmi ve yaşamı içinde 

var olan tarihi mekan yarınlara rahatlıkla 

taşınabilecek.  

Bu proje için büyük emekler harcayan 

Göçtur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Naile 

Göçen Çukurova ile Old Town Tanneries’ı 

konuştuk.  
 
Öncelikle bu proje nasıl aklınıza 

geldi?  
Çok gerilere gitmemiz lazım. 1988-

89 yıllarıydı. Pine Bay’a başladığımız 

zaman Tabakhane de tahsise çıkmıştı. 

Turizm Bakanlığı’na başvurduk ve bize 

“Aynı firmaya iki tahsisi aynı anda 

veremeyiz” dediler. Ben o dönemlerde 

yeni mezun olup Türkiye’ye gelmiş bir 

mimardım. Buradaki değerler beni çok 

heyecanlandırmıştı. Bu projeyi hayata 

geçirmek benim için hep hayal oldu. 

Yıllar içinde her Turizm Bakanlığı’nı 

ziyaretimizde “ne zaman bitecek”, “nasıl 

yapılacak”, diye hep sordum. Yıllar geçti 

bir türlü yapılamadı. 2004 yılında tekrar 

tahsise çıktı ve o zaman burayı yapalım 

istedik. Bizden başka kimse de tahsise 

başvurmadı. Ve böylece hayalimizi 

gerçekleştirme fırsatı yakaladık.  
 
Tarihi yapıların ayağa kaldırılması 

zorlu bir süreç. Bu durum sizi ne 

kadar zorladı?  
Bizden başka kimsenin tahsise 

başvurmamasının nedenini sonradan 

anladık. Zorlu bir projeydi. Biz daha önce 

oteli bu tarihi alana yapmayı istiyorduk. 

Binalar restore edilip bu binaların içine 

cam ve construction ile odalar yapacaktık. 

Ancak Anıtlar Müdürlüğü, her binanın 

kendi özelliği ile kalmasını istedi. Tahsisi 

aldık ama bir türlü Anıtlar ile çözüm 

üretemedik. Anıtlar ile anlaşıp projeyi 

belli bir yere getirene kadar 6 yıl geçti. 

Sonuçta belli bir noktaya geldik ve 

projeler onaylandı. Onaylandıktan 1 yıl 

sonra da projemizi bitirip işletmeye açtık. 

Deneyimli çalışma partnerleri bulmak 

kolay olmadı. Özellikle taş duvarcıları 

bulmak zor oldu. Ayrıca binalarda 

kullanılan taşların kaynağını tespit etmek 

de zamanımızı aldı.  
 
Sizin Mimar olmanız da proje için 

ayrı bir avantaj sağladı mı?  
Evet, benim mimar olmam, aynı zamanda 

eşimin inşaat mühendisi olması ve 

inşaat firmamızın olması bize büyük bir 

avantaj sağladı. Çünkü bu proje 1 yılda 

bitirilebilecek bir proje değil. Burayı zorlu 

bir süreç sonrasında ayağa kaldırdık 

ama çok büyük de keyif aldık. Bu atıl 

binaların ayağa kalktığını ve yaşama dahil 

olduğunu görmek bizi mutlu etti. Farklı bir 

deneyim yaşadık. 

Projeyi hayata geçirirken tarihi 

yapının geçmişini de araştırdınız mı?  
Tabi ki araştırdık. O dönemlerde 

Tabakhane, Kuşadası merkezindeymiş. 

1930’lu yıllara gelindiği zaman şehir 

burayı kaldıramaz duruma gelmiş. Ayrıca 

Tabakhane çok sağlıklı bir ortam değilmiş. 

1930 yılında da şu anki yerine taşınmış. 

1968 yılında da şehir bu tarafa kayınca 

Tabakhane tamamen kapatılmış. O 

dönemden sonra Tabakhane binaları 

2004 yılına kadar atıl kalmış. İnşaata 

başlayınca kimler çalışmış nasıl bir 

hikayesi var araştırdık ve bunu kitap 

haline getirdik.  Kitapta hem binaları 

hem de tabakçılığı anlatan hikayeler var. 

Kuşadası’nın köklü ailelerinin geçmişine 

baktığımızda hepsinin tabakçılıktan 

geldiğini görüyoruz. Yani birçok hikaye ile 

karşılaştık.
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Bu proje misafirlerin ilgisini 

çekiyor mu?  
İnternetle birlikte önemli bir iletişim 

çağına girildi. Bu iletişim çağı ile birlikte 

yerele olan değerler çok ön plana çıktı. 

İnsanların bilgiye ulaşmaları kolaylaştıkça 

daha farklı bilgilere ve kültürlere ilgileri 

arttı. Farklı olan ön plana çıkmaya 

başladı. Gelecekte bu tip şeylerin önemli 

olacağına inanıyorum. Farklı olanlar ön 

plana çıkacak. Özellikle genç kuşak daha 

farklılar. Daha bireyselciler. Turizm anlayışı 

değişmeye başladı. Bu da devam edecek 

diye düşünüyorum. Bu tip değerlerin 

korunarak turizme kazandırılması 

gerektiğini düşünüyorum. Diğer 

ülkelerden de öyle ayrışırız. O anlamda 

Türkiye çok zengin. Bu tip yerlerin 

özenle korunup turizme ve insanlığa 

sunulması lazım. Bunların paylaşılması 

gerektiğini düşünüyorum ve bu projemiz 

de bunlardan biri. Burayı geçen yılın 

ortalarında açtık. Ön tarafta modern 

ve konforlu bir otel arka tarafta da 

Tabakhane. Keyifli bir ortam yarattığımıza 

inanıyorum. Yabancı misafirlerimiz 

burayı gördüğü zaman şaşırıyor. Çünkü 

beklemedikleri bir şeyle karşılaşıyorlar. 

Yaptığınız şeyin değer bulduğunu 

görüyoruz. Verilen emeğe değdiğini 

görmek çok güzel.  
 
Burası sanatsal etkinliklere de 

evsahipliği yapıyor. Projenin 

başından beri sanat ile iç içe bir 

ortam hayal etmiş miydiniz?  
Hilton ile anlaşmadan önce buranın 

projeksiyonunu yaparken Pine Bay Art 

House olarak düşünmüştük. Hilton ile 

başka bir proje ile görüşürken bu projeyi 

niye Hilton ile yapmıyoruz diye düşündük 

ve yaptık. Başlangıçtan beri sanatın 

vurgulandığı bir projeydi. Buradaki amaç 

sanat ile insanları kaynaştıran kültür 

alışverişlerinde uluslararası etkileşimi olan 

bir yaşam alanı yaratmaktı.  
 
Bu proje gibi farklı projeler içinde 

yer almaya devam edecek misiniz?  
Yurt dışında okumanın getirdiği bir 

şey herhalde. Bazı değerlerin önemli 

olduğuna inanıyorum. Bu tür değerlerimizi 

korumamız lazım. Bunları gelecek 

nesillere devredebilir olmamız gerektiğine 

inanıyorum Bu konuda algılarım açık. 

Ulaşabildiğimiz her şeye ulaşmaya 

çalışıyorum. Bilindiği üzere sürdürülebilirlik 

çok önemli. Herkesin odağında bu olması 

gerekiyor. Bütün doğal kaynaklarımızı ve 

tarihi değerlerimizi doğru kullanmalıyız. 

Çünkü bunların gelecek nesillere 

aktarılması gerektiğine inanıyorum. Bu 

konuda üzerimize düşen bütün işlerde var 

olmayı düşünüyoruz.  
 
Yıllardır turizm ile iç içesiniz. Bir 

turizmci olarak turizmde en fazla 

değer verdiğiniz konu nelerdir? 
Biz ne için varız? Biz misafirlerimiz için 

varız. Buraya tatil yapmaya gelenler için 

varız. Onlar bizim için önemli. Beklentileri 

bizim için önemli. Bunlara nasıl karşılık 

vereceğiz, beklentileri bir adım öteye 

nasıl taşırız onun peşindeyiz. Çalışma 

arkadaşlarımız burada büyük önem 

taşıyor. Onlar bizim için önemli. Onlar 

mutlu olmalı ki mutlu misafirleri yaratalım. 

Çalışma arkadaşlarımızın misafirlerini nasıl 

ağırlayacakları konusunda kendilerini 

geliştirmelerini istiyoruz. İnsanlara 

dokunmamız gerektiğini düşünüyoruz. 

Onların anılarına girmek çok önemli.
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zamanda cirodan da bir bedel ödemek 
zorunda kalıyorsunuz. Aynı zamanda 
yatırımcı, başka iş bile yapsa termal 
turizm işine girdiğinde yüzde 1 bedel 
ödemenin getirdiği büyük maliyetlerin 
yanında çarpık bir yönetmelikle de 
karşı karşıya kalıyor. Bu tip olumsuz 
durumlar nedeniyle potansiyel iyi 
değerlendirilemiyor.”

Termal turizmi için devrim şart
Termal turizmin bir “hamam kültürü” 
mantığından uzaklaşılarak ve alternatif 
tıpla paralel olarak modern sağlık ve kür 
merkezlerine dönüştürülmesi gerektiğini 
ifade eden İşler, bu alanda adeta “devrim” 
yapılması gerektiğinin altını çizdi. Termal 
turizme dış ülkelerden döviz getirebilecek 
bir anlayışa termal turizminin işletilmesi 
gerektiğini ifade etti. 

İzmir Avrupa’nın merkezi olabilir 
Ege tarihinde İzmir’i ilkleri başarmış ve 
öncü bir şehir olarak nitelendiren Mehmet 
İşler,   “Bugün, Avrupa’da büyük termal 
merkezleri bulunmaktadır; fakat İzmir’de, 
yine ilklerin adımını atabiliriz. EXPO 
alanında İzmir’i, Avrupa’nın en büyük 

termal, spa ve sağlık merkezi haline 
getirebiliriz. Avrupa’nın en büyük termal, 
kür ve spa merkezini bugünkü Expo 
alanında kurduğumuz zaman, buradaki 
hastanelerimizi  kür merkezi haline getirip,  
döviz kaynağı elde edebileceğimiz zengin 
bir yer haline getirebiliriz” dedi.

İinciraltı’na 5 bin kişilik sağlık 
merkezi kurulsun
Geçtiğimiz senelerde EXPO için 
üretilmiş olan projelerin hayata 
geçirilmesi gerektiğini söyleyen ETİK 
Başkanı, özellikle İnciraltı Bölgesi’nin 
turizme kazandırılması yönünde görüş 
bildirdi. İnciraltı’nda bulunan yaklaşık 
550 hektarlık alanın bir kısmına 
Osmanlı mimarisini yansıtan, içinde 
termal havuzların, hamamların ve spa 
merkezlerinin olduğu 5 bin kişilik sağlık 
merkezlerinin yapılabileceğini ifade 
etti. İzmir’i medikal turizmde söz sahibi 
yapmanın en önemli şartının, turizm 
çeşitliliğini arttırmak olduğunu söyleyen 
İşler, ayrıca “İnciraltı Bölgesi’ne İzmir’i 
uluslararası platformda pazarlayabilecek 
anıtsal bir proje yapılsın” vurgusunda 
bulundu. 

İzmir, neden medikal turizmin 
merkezi olmasın?
Öte yandan Mehmet İşler, İnciraltı’na 
yapılmasını önerdiği medikal merkezlerin 
Bölge’ye kazandırılması sonucunda 
turizmden elde edilen payı arttıracağını 
söyleyerek, “Kongre turizmini İstanbul’a, 
golf ve spor turizmini Antalya’ya kaptırdık. 
Medikal turizmin merkezi olma şansını 
rakiplere kaptırmayalım. Herkesi göreve 
davet ediyorum” diye konuştu.

İzmir, Türkiye’ye ve Avrupa’ya örnek 
model olabilir
İnciraltı’na yapılacak olan sağlık merkezi 
sayesinde yeşil alanların korunacağını 
belirten Mehmet İşler, ayrıca İzmir’i 
sağlık turizmi yönünden cazibe merkezi 
haline getirdikleri takdirde, Türkiye’ye 
ve Avrupa’ya örnek bir model olarak 
sunabileceklerini dile getirerek, “İzmir’i 
sağlık turizminin anıtsal çekim ve 
cazibe merkezi haline getirelim ki, 
Türkiye’ye ve Avrupa’ya örnek bir model 
yaratmış olalım. İzmir’i medikal turizmin 
başkenti yapalım. Dijital pazarlama 
yapıp, aynı zamanda fuarlara katılalım” 
açıklamalarında bulundu.

Son olarak, İzmir’i turizm sektörünün 
dayanışma halinde ve uyumlu 
bir çalışmayla istenilen noktaya 
getirilebileceğini ifade eden ETİK Başkanı, 
“İzmir saymış olduğum bu bütün alanlara 
adaydır ve bunları başarabilecek güçtedir. 
Ancak, İzmir’in turizm kenti haline 
gelebileceği global bir stratejik turizm 
planlaması yapması gerekmektedir. Bu 
da atanmışların ve seçilmişlerin yanında, 
sektörün el ele vererek yapabileceği 
senkronize bir uyumlu çalışma sonucunda 
gerçekleşebilecektir” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Haber

Mehmet İşler: 
“Termal ile 12 ay turizm mümkün” 
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı (ETİK) ve Türkiye Otelciler 
Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, önemli açıklamalarda bulunarak Ege 
termal turizmini masaya yatırdı.

İzmir’in turizm adına her şeyinin mevcut 
olduğunu ve bu alanda büyük bir 
potansiyele sahip olduğunu söyleyen 
Mehmet İşler, İzmir’i bir turizm kenti haline 
getirebilmek için bu potansiyel hakkında 
ortak karar ve ortak yönetim mantığıyla 
seçilmiş ve atanmış kişilerin bir konsensüs 
oluşturması gerektiğini söyledi. 
Ayrıca Mehmet İşler, İzmir turizmini 
12 ay “sürdürülebilir” bir turizm haline 
getirebilmek için faydalanılması gereken 
kent turizmi çeşitliliği ürünlerinden başta 
“termal turizmi” olmak üzere spa ve kür 
turizmi olduğunu ifade etti.  

İzmir mağdur durumda
Ege Bölgesi’nin termal turizmi 
bakımından önemli potansiyele sahip 
Agamemnon Kaplıcaları (Balçova) ve 
Çeşme alanlarını masaya yatıran Mehmet 
İşler, “İzmir kaplıcaları yıllardan beri, termal 
merkez olarak adlandırılmıştır. Agamenon 
Kaplıcaları (Balçova) günümüzde 
İskandinavya ülkelerinden ciddi şekilde 
talep görmektedir. Dolayısıyla, Çeşme 
plajlarımız hem denize girebileceğiniz; 
hem de kendi denizinin içinden termal 
suyunun çıkma özelliğine sahiptir. Ancak, 
Çeşme’nin sezonunun sadece iki buçuk 
ay olduğunu görüyoruz. Oysa Çeşme, 12 
ay sürdürülebilir bir turizm için potansiyeli 
olan bir turizm yeridir. İzmir, maalesef bu 
açıdan da mağdur durumda ve mahrum 
olmaktadır” açıklamalarında bulundu. 

Termal tesisler
İzmir’de yer alan işletme ve yatırım belgeli 
termal tesisler hakkında açıklamalarda 
bulunan ETİK Başkanı Mehmet İşler, 
“İşletme belgeli termal tesislerimize 
baktığımızda, toplam bin 950 oda ve 
4 bin 213 yatak kapasiteli tesisimiz 
olduğunu görüyoruz. İşletme Belgeli 
termal tesislerin en fazla Çeşme’de 
yer aldığını görmekteyiz. Bu rakamlar 
da, Çeşme’nin termal turizmiyle 12 ay 
sürdürülebilir turizm yapması için ne 
kadar elverişli olduğunu gözler önüne 
sermektedir. Yatırım belgeli termal 

tesislerimiz yine daha çok Çeşme’de yer 
alıyor. Dikili’yle beraber yatırım belgeli 
termal tesisler yönünden toplam 544 oda 
ve bin 622 yatak kapasitesine sahibiz” 
açıklamalarında bulundu. 

Yatırımcı, yatırım yapmaktan 
korkuyor
Doğanbeyli ve Dikili kaplıcalarının yatırıma 
son derece elverişli yerler olduğunu 
söyleyen Mehmet İşler, bu alanlarda 
yatırımcı bulma konusunda problemler 
yaşandığını belirtti. Mevcut problemler 
hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan 
ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan 
Yardımcısı: “Doğanbeyli ve Dikili’de 
bulunan kaplıcalar yatırıma elverişli 
yerlerdir. Ancak, turizm alanı olarak ilan 
edilen bu yerlerde de yatırımcı bulma 
konusunda, maalesef yerel yönetimlerin 
imar değişiklikleri ve imarla ilgili 
verdikleri izinlerle birlikte bazı bürokratik 
sebepler ve mahkemeye yapılan 
itirazlar neticesinde yatırımcı yatırım 
yapmaktan korkmaktadır. Aynı zamanda, 
termal turizmine yatırım yapmak için, 
sadece imar değişikliği ya da bürokratik 
engellerle ilgili insanların korkmasına 
neden olmamaktır. Bunun yanında, bir 
de hepinizin bildiği gibi termal su ile 
ilgili olarak kaynağın sudan çıktığı yerle 
ilgili ödenen bedeller var. Siz, işletmeci 
olarak o yere talip olduğunuzda sadece 
suya para ödemekle kalmıyorsunuz, aynı 

TÜROFED / 89TÜROFED / 88



Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Dünya Turizm Barometresi’ne göre, uluslararası 
turist sayısı dünya çapında 2014 yılının ilk sekiz aylık döneminde % 5 oranında büyüme gösterdi. 
Jeopolitik sorunlar ve devam eden ekonomik toparlanmaya rağmen, turist talebi Haziran’dan 
Ağustos’a kadar sezon boyunca güçlü kaldı.

Haber

Uluslararası turizmin gücü

2014 Ocak ve Ağustos aylarında dünya 

seyahatinde uluslararası turist sayısı 781 

milyona ulaştı. % 5 artışla, uluslararası 

turizm 2010-2020 dönemi için UNWTO 

tarafından öngörülen uzun vadenin 

üzerinde bir büyüme kaydetmektedir. 

Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları yılın 

yaklaşık üçte biri hesaplanarak,  2013 

yılının aynı aylarına göre kıyaslama 

yapıldığında %4 oranında artış 

gözlenmiştir. 
 

En güçlü büyüme Amerika’da 
Bölgede en güçlü büyümeyi Amerika 

+%8 oranında gösterirken; Asya ve 

Pasifik +%5 ve Avrupa +% 4 oranında 

takip etmekte. Bölgenin diğer tarafında 

ise, Kuzey Amerika +%9 oranında ve 

Güney Asya +%8 büyüme gösterirken; 

Güney Avrupa, Kuzey Avrupa, Kuzey Doğu 

Asya ve Güney Amerika +%7 oranında 

izlemekte. 
 
Dikkat çekti 
UNWTO Genel Sekreteri Taleb Rifai, 

uluslararası turizmin küresel zorluklara 

rağmen beklentilerin üzerinde büyümeye 

devam ettiğini, ancak jeopolitik 

belirsizliklerin ve küresel ekonominin, 

düzensiz büyümesine dikkat çekilmesi 

gerektiğini söyledi. 
 
Ciddi iptaller yaşanmadı 
Batı Afrika’da Ebola salgınının turizme 

olası etkileri hakkında da yorumda 

bulunan Rifai, salgının turizm sektörü 

üzerindeki etkisini değerlendirmenin 

henüz erken olduğunu ve küresel sektör 

üzerinde de çok önemli bir etkisinin 

olmadığını dile getirdi. Rifai: “Ancak 

biz,  salgının Afrika’nın bütün bölgesini 

etkilemediğinin farkında olmalıyız. 

Afrikalı üye devletler, tur operatörleri ve 

derneklerden toplanan başlıca bilgiler 

göre, rezervasyonlarda belirli düşüş 

olmasına rağmen, raporlarda ciddi 

iptallerin yaşanmadığı belirtiliyor” dedi.  
 
Yanlış algıya müdahale 
Rifai, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

23 Ekim 2014 tarihinde toplanan 

Uluslararası Sağlık Tüzüğü Acil Durum 

Komitesi’nin 3. toplantısında Batı 

Afrika’da Ebola salgınını hatırlatarak 

“Uluslararası seyahat ya da ticaret 

üzerinde genel bir yasak olmamalıdır” 

yönündeki tavsiyesini yineledi. Rifai: “En 

önemlisi, WHO’nun önerdiği uygulamaları 

yerine getirerek salgından etkilenen 

ülkelere yardım için uluslararası çabaları 

hızlandırmalıyız. Bölgeye yayılma riskini 

en aza indirmek için yanlış algılama ve 

korkuya karşı zamanında müdahale 

edilmeli” dedi.  
 
Amerika: 2014 yılında önemli 

büyüme gösterdi 
Amerika, 2014 yılının ilk 8 ayı boyunca 

%8’lik bir büyüme göstererek geçen 

yılın düşük sonuçlarını toparladı.4 alt 

bölgesi de ( Kuzey Amerika, Karayipler, 

Orta Amerika ve Güney Amerika) 2013 

yılında kaydedilen büyüme oranlarını ikiye 

katladı. 
 
Güçlü sonuçlar 
Asya Pasifik Bölgesi’nin uluslararası varış 

oranları son yılların büyüme oranlarını 

(Güney Asya %8, Kuzeydoğu Asya %7 ve 

Okyanusya %6) birleştirerek %5 arttı. Öte 

yandan Güneydoğu Asya’nın varış oranları 

2012 ve 2013 yıllarında kaydedilen güçlü 

sonuçlara kıyasla %2 düşüş yaşadı. 
 
Orta ve Doğu Avrupa durgun 
Dünyanın en çok ziyaret edilen bölgesi 

Avrupa ise Güney ve Kuzey Avrupa’daki 

güçlü sonuçlarla birlikte Ağustos ayı 

boyunca uluslararası turist varışlarında 

%4’lük büyüme kaydetti.  Tam tersi, 

Batı Avrupa’da uluslararası turizm daha 

mütevazi adımlarla büyürken, Orta ve 

Doğu Avrupa’da durgunluk görüldü. (-%1). 
 
Kuzey Afrika’da toparlanma 

görülüyor 
Afrika’nın uluslararası turist sayıları Kuzey 

Afrika’nın da toparlanmasıyla birlikte %3 

oranında artı. Orta Doğu’ya uluslararası 

turist varışlarının %3 civarında arttığı 

tahmin ediliyor. Fakat bu sayı bölgeden 

elde edilebilen bilgilerin sınırlı olduğu 

da göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmelidir.  
 
Çin pozisyonunu güçlendirdi 
2014 yılının ilk 6-9 ayları arasındaki yurt 

dışı seyahat harcama verileri gösteriyor 

ki dünyanın en büyük 10 kaynak pazarı 

arasında en yüksek oran %16 ile Çin’in. 

Fransa %10, İtalya %8, ABD %6, Brezilya 

%5 ve Rusya %4’lük büyüme oranlarına 

sahip. Harcamalarda ilk 25 kaynak 

pazarlar ise, çift haneli büyüme oranları 

gösteren Hindistan (%31), Norveç (%22), 

İsveç (%12), Tayvan (%11) ve Kore 

Cumhuriyeti (%10). 
 
Sonuç 
Sonuç olarak, tüm 2014 yılı için, 

uluslararası turist varışlarının %4’ten 

%4.5’e yükselmesi bekleniyor ki bu 

oran Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 

Örgütü uzun dönem öngörülerinin çok az 

üzerinde bir oran.
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Uludağ’ı yılın 12 ayı kullanılabilen bir turizm merkezi haline getirmek için yatırım yapan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, yeni yürüyüş parkurlarını belirlemek için çalışmalara hız verdi. Bursa 
Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yeşil Bursa Rahvan At ve 
Binicilik kulübü ile birlikte Uludağ’da atlı yürüyüşler düzenleniyor. 

Haber

Uludağ’da ‘dörtnala’ eko turizm

Teleferik hattının yenilenmesi, oteller 

bölgesinin kanalizasyon, yağmur ve içme 

suyu hatlarına kavuşturulmasının yanında 

Uludağ’ı yeniden cazibe merkezi haline 

getirecek spor tesisleri, otoparklar, kongre 

merkezi gibi projelerin de çalışmalarını 

yürütün Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’ın 

keşfedilmemiş güzelliklerinin gün yüzüne 

çıkarılması çalışmalarına da hız verdi. 

Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı 

bünyesinde bugüne kadar 150’yi aşkın 

yazılı ve görsel eseri Bursa belgeliğine 

kazandıran Bursa Araştırmaları Merkezi, 

Yeşil Bursa Rahvan At ve Binicilik 

Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirdiği atlı 

yürüyüş ile Uludağ’ın fazlaca bilinmeyen 

güzelliklerini kayıt altına alıyor. Yapılan 

çalışma ile kış turizm merkezi olmasının 

yanında ekoturizm ile hem çevreyi 

koruyup, hem de bölge halkının refahının 

ön planda tutulması hedefleniyor, diğer 

taraftan Uludağ’ın yılın birkaç ayı değil, 

12 ay boyunca turizme kazandırılması 

planlanıyor. 

 

Kış sporlarının yanında alternatif 

spor dalları için de tam bir doğal 

plato olan Uludağ’da yeni patika ve 

yürüyüş rotalarının tespiti için Bursa 

Araştırmaları Merkezi ekibinin yaptığı 

çalışma Sarıalan’dan başladı. Patika ve 

arazi yollarını takip eden ekip, Dikilitaş 

Mevkii’nden, Milli Park gişelerine bir 

buçuk saatlik yürüyüşle ulaştı. Burada 

Yeşil Bursa Rahvan At ve Binicilik Kulübü 

Başkanı Mustafa Özpınar ile buluşan ekip, 

daha sonra atlara binerek, Süleymaniye 

Köyü’ne doğru hareket etti. Yaklaşık 

yarım saatlik atlı yolculuğun ardından 

Karaçukur mevkiinde Roma döneminden 

kalma taş döşeli tarihi bir yola ulaşan ekip, 

tarihi yolu fotoğraflarla belgeledi. Taş 

döşeli yoldan Kokarçeşme’ye ardından da 

Süleymaniye Köyü’ne ulaşan ekip, burada 

köylülerle çay molası verdi. Bir süre 

yorgunluk atan ekip, yine atlara binerek, 

Erikler, Kurbağalık, Köy Çeşmesi, İhsan 

Üzeri olarak adlandırılan güzergâhları 

takip ederek Horhor mevkiine ulaştı. 

Burada atlardan inen ekip, 40 dakikalık 

yürüyüşün ardından Maksem’deki su 

deposuna vardı. 

 

Bursa Araştırmaları Merkezi çalışanları ve 

Yeşil Bursa Rahvan At ve Binicilik Kulübü 

Başkanı Mustafa Özpınar, Uludağ’da yeni 

rotaların çizileceği bir sonraki buluşma 

için sözleştikten sonra atlı yürüyüşü 

tamamlamış oldu.
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Küçük Oteller Derneği tarafından çeşitli internet siteleri üzerinde yapılan araştırmaya göre, küçük 
oteller misafir memnuniyetinde en yüksek puanı aldı. Misafirini iyi anlayan, onlarla doğru iletişim 
kuran, kişiye yönelik üstün nitelikli hizmet veren küçük oteller, Kapadokya’da da yerli ve yabancı 
turistlerin gözdesi oldu.

Haber

Kapadokya’daki küçük oteller 
turistlerin gözdesi

Küçük oteller, memnun ve mutlu 
ediyor 

Küçük otellerin fabrika tipi büyük otellere 
oranla daha çok mutlu ettiğini kaydeden 
Küçük Oteller Derneği Başkanı Ö.Faruk 
Boyacı şunları ifade etti: “Bu araştırmanın 
sonuçları, bizim sürekli savunduğumuz bir 
gerçeği gözler önüne seriyor. O da; artık 
günümüz dünyasında misafiri mutlu 
eden ve tercih edilen otel tipinin küçük 
oteller olduğudur. Küçük oteller, bugünün 
ve geleceğin otelleridir. Yeni nesiller ile 
birlikte değişmeye devam eden tatil 
anlayışına göre; bireyler yüksek kalitedeki 
bir hizmeti, samimiyetle sunan küçük 
otelleri tercih etmektedir. İddia ediyorum 
ki, bu tip araştırmaların yapılacağı 
dünyanın her yerinde, yine benzer 
sonuçlar ortaya çıkacaktır.”  

Yaz aylarında tercih edilen bir 
destinasyon
Küçük otellerdeki misafir memnuniyetini 
değerlendiren Argos in Cappadocia Genel 
Müdür Yardımcısı Canan Kutlu şunları 
kaydetti:  “Yüksek misafir memnuniyetinin 
nedeni, konuklar ile birebir ilişki 
kurulup, ihtiyaçlara daha hızlı ve samimi 
cevap verilmesidir. Bu bölgedeki küçük 
otellerin çoğunun klasik Kapadokya 
evleri ve mağara odalardan oluşması, 
konuklara cazip geliyor ve tarihi doku 
korunmuş ise, bu da puanlamaya artı 
olarak yansıyor. Bölgemiz, coğrafi 
özellikleri, tarihi ve misafire verdiği 
hizmet kalitesi ile her zaman yoğun talep 
alan destinasyonlardan birisi olacaktır. 
Geçtiğimiz yıllarda daha çok bahar 
aylarında yoğun talep görürken, bu yıl yaz 
aylarında da tercih edilen bir destinasyon 
olduk. Yerli turistin yanı sıra; Amerika, 
Brezilya, Japonya, İngiltere gibi dünyanın 
çeşitli ülkelerinden de misafirlerimizi 
ağırlamaktayız.”

 Araştırmanın sonuçlarına göre, Kapadokya’da 9 puan ve üzerinde misafir memnuniyeti sağlayan 90 tane otel bulunmakta ve bu 

otellerin tamamı küçük otellerden oluşmaktadır. Toplam 367 otelin faaliyet gösterdiği Kapadokya’da alınan bu sonuç, bir yandan 

bölgedeki konaklama sektörünün başarısını gösterirken, diğer yandan da küçük otellerin misafir memnuniyetinde önemli bir rolü 

üstlenerek açık ara liderliğe oynadığını kanıtlamaktadır. Aynı alanda başka bir araştırmayı İstanbul için yapan Küçük Oteller Derneği, 

orada da benzer sonuçlara ulaştı. İstanbul’da yapılan araştırmada, 9 ve üzerinde misafir memnuniyeti ortalamasına sahip olan 135 

otelin 127’si yine küçük otellerden oluşmaktadır.

Hizmet kalitesi olmadan lüksün 

anlamı kalmıyor 
Kapadokya’da 9 puan ve üzerinde 

misafir memnuniyeti sağlayan tesislerin 

tümünün küçük oteller olmasını 

değerlendiren Sacred House Otel 

Müdürü Ece Gülcüoğlu, şunları ifade etti: 

“Kapadokya otellerinin neredeyse 

tamamı, mükemmel hizmet verme 

konusunda gayretli küçük otellerdir. Bir 

şekilde dünya trendleri takip ediliyor 

ve hizmet veren personel, o noktada 

bilinçlendiriliyor. Bölgemizin; eşsiz 

bir doğal ve tarihi yapısı, Anadolu’nun bir 

köşesinde son derece profesyonel ve bir 

o kadar da içten bir şekilde verilen hizmet 

kalitesi ve de zengin bir yemek kültürü 

bulunuyor. Ancak hizmet kalitesi 

olmadan da, sağlanan diğer hiçbir 

fırsatın ya da lüksün anlamı kalmıyor 

tabii ki. Bölgemizde yerli misafirlerimizin 

yanında: Japonya, Uzak Doğu, Kuzey 

ve Güney Amerika ağırlıklı olmak üzere 

konuklarımızı ağırlıyoruz.”
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Bursa’nın dünya mirası kazanımını nasıl markaya dönüştürülebileceği ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacıyla ilgili olarak Gönlüferah City Otel’de bir toplantı gerçekleştirildi. Dünya 
Mirası Gezginleri Derneği Başkanı Atilla Ege’nin konuşmacı olarak katıldığı toplantıya, Bursa Vali 
Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, turizm sektör temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri 
katıldı.

Haber

“Cumalıkızık” nasıl marka olur?

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Güney Marmara Otelciler ve 
İşletmeciler Derneği (GÜMTOB) Başkanı Mehmet Haluk Beceren, 
Hanlar Bölgesi-Sultan Külliyeleri-Cumalıkızık’ın UNESCO Dünya 
Kültür Miras Listesi’ne girmesiyle Bursa’nın tanıtım açısından 
önemli bir fırsat yakaladığını söyledi. Beceren, “Bu fırsatın Bursa 
için nasıl markaya dönüştürülebileceği ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması konusunda sektör temsilcileri olarak uygulanabilir 
çalışmalar yapmalıyız. Özellikle sektör temsilcileri olarak bizler 
turizm fuarlarında bu yerlerin tanıtımını etkin bir şekilde 
gerçekleştirmeliyiz” dedi.  
 
Uluslararası platformlarda tanıtılacak 
Toplantıda konuşan Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta da 
şu açıklamaları yaptı: “Tarihi ve kültürel zenginlikleri açısından 
önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Bursa, Dünya Mirası 
Listesi’nde yer alarak kapılarını dünyaya açmıştır. Önemli olan, bu 
başarıyı Bursa markası yapmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 
Dünya mirasımızı, Valiliğimiz ve sektör temsilcilerimizle birlikte 
uluslararası platformlarda tanıtacağız.” 
 
Katılımcılara bilgi verdi 
Dünya Mirası Gezginleri Derneği Başkanı Atilla Ege ise 
yaptığı konuşmasında UNESCO’nun tarihi ve miras listesi 
hakkında katılımcılara bilgiler aktararak, Bursa’nın bundan 
sonraki dönemde neler yapması gerektiğini anlattı. Atilla Ege: 
“Türkiye’de 13 yer Dünya Miras Listesi’ndedir. Bugün itibariyle 

Dünya Miras Listesi toplam sayısı 1007’dir. Bursa, 998. sıradan 
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne girdi. Ayrıca, Türkiye 
Dünya Mirası Şeref Listesi’nde de 20. sıradadır. Dünya Mirası 
Listesi’ne girebilmek için Türkiye’den 52 adayımız daha var. 
Bunlardan biri de İznik’tir. 
 
Dünya Mirası Amblemi 
Dünya Mirası Listesinde yer almak önemli çünkü; insanlar 
dünya mirası olan yerleri merak ettikleri için görmeye geliyorlar, 
dolayısıyla turist sayısında ve turizm gelirlerinde ciddi artışlar 
meydana geliyor.  Bu sebeple Bursa, Dünya Mirası amblemini 
şehrin önemli noktalarında ve tanıtım materyallerinde mutlaka 
kullanmalıdır. Örneğin, Bursa’ya girişlerde, yol levhalarında, 
tarihi yerlerde bulunan levhalarda, hediyelik eşyalarda, otel 
odalarındaki not kağıtlarında, taksi ve otobüslerin üzerinde, şehir 
haritalarında, tanıtım kataloglarında v.s. 
 
Bir gece fazla konaklama 
2009 yılında Bursa Karagöz Oyunu, Unesco Somut Olmayan 
Kültür Mirası Listesi’ne girdi. Bursa’nın Sultan Kulliyeleri, Hanlar 
Bölgesi, Cumalıkızık ile Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’nde 
Karagöz oyunu ile Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’nde 
yer alması büyük avantaj.  Bursa’da bu iki mirasın gösterileceği 
aktiviteler yapıldığında turistlerin bir gece daha fazla 
konaklamaları sağlanabilecektir” diye konuştu.
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Uzunluğu 4 km olan, Türkiye’nin en 
büyük dere kanyonu Ordu Çamaş’ta. Ordu 
Valiliği tarafından turizme kazandırma 
çalışmalarına başlanan kanyonun 2015 
sonlarında turizme açılması hedefleniyor. 
Dere kanyonun özelliklerinde biri 
de dünyada ender görülen benekli 
alabalıkların burada yaşıyor olması. Proje 
tamamlandığında olta balıkçılığına da 
yer verilmesi hedefler arasında. Ayrıca 
avlak alan da hizmete açılacak. Çok sayıda 
keklik, atmaca, şahin, dağ keçisinin yoğun 
olarak yaşadığı alan, av meraklılarının 
gözde yerlerinden biri olacak. 
 
Teleferik cazibe yaratacak 
Adına türküler yakılan Ordu’nu tepeleri, 
yaylaları yapılacak destinasyon çalışmaları 
sayesinde dünya turizmine eve sahipliği 
yapacak. Diğer adı yayla turizmi olan bu 
yerlerde betonlaşmaya izin verilmeyecek. 
Doğaya uygun bungalov evler yapılacak. 
Boztepeye ek çalışmalar yapılarak 
bölge teleferikle cazibe merkezi olacak. 
Kurulması hedeflenen yaban hayat 

ve balıkçılık, özellikle göl balıkçılığı, 
yöresel balık çeşitleri için çalışma ve 
projelere başlanacak. Su değirmenlerinin 
bulunduğu yer olan Ordu’da değirmenler 
de gün yüzüne çıkarılıyor. 
 
Valilik her türlü desteği verecek 
Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordu’nun 
derelerinin turizme kazandırılması 
için her türlü desteğin verileceğini 
söyleyerek, bu güzelliklerin herkes 
tarafından görülmesini sağlamak 
gerektiğini ifade etti. “Bize düşen ne var 
ise elimizden geleni yapacağız. Derelerin 
canlandırılması ve turizmin hizmetine 
girmesi lazım. Turizme kazandırılacak 
çok bakir alanlarımız var. Turizmden 
şehir olarak yeterince pay alamıyoruz. 
Ordu’nun güzelliklerini iyi tanıtarak, 
bu avantajlarımızı değerlendirebiliriz” 
diyen Vali Balkanlıoğlu, turizmin şehre 
hareketlilik ve canlılık getireceğini, 
ekonomik olarak da büyük kazanç 
sağlanacağını belirtti.  
 

2 bin yıllık tarihi geçmiş 
“Bacasız Sanayi” de denilen turizmin 
çok önemli bir katma değer olduğuna 
dikkat çeken Vali İrfan Balkanlıoğlu, 
”Ordu, doğal güzellikleri ile turizm cenneti 
olmaya aday. Eşsiz manzarası ve yamaç 
paraşütü ile Boztepe, Yason Burnu, 
Arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı 
Kurul Kalesi, Yoroz kent ormanı, Ordu’nun 
en güzel mesire yerlerinden ve turistik 
mekanlarından biri olan ve Türkiye’nin 
36. Tabiat Parkı Ulugöl, Eko-Turizm, eski 
Ordu Evleri, doğal güzelliği, bol oksijenli 
havası, gür ormanları ve yemyeşil 
çayırlara sahip olmasının yanında sınırları 
içerisinde denize en yakın kayak tesisi 
ile 77 obası bulunan, 2 bin yıllık tarihe 
sahip, Doğu Karadeniz’in en geniş 
yaylası olan Çambaşı Yaylası ve diğer 
yaylalarımız gerek doğal güzellikleri 
gerekse büyük yerleşim kapasiteleriyle 
Karadeniz Bölgesi’nin önemli mevsimlik 
rekreasyon alanlarıdır. Dünyanın denize 
dolgu 3.’üncü havalimanı olma özelliğini 
taşıyan Ordu-Giresun Havalimanımız, 
Ordu-Giresun Havalimanı çevresinde 
yapılması planlanan Çikolata Park 
Projesi, Karadeniz’i, İç Anadolu’ya, Doğu 
Anadolu’ya ve Akdeniz’e bağlayacak olan 
Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi, Çevre 
yolu ve Botanik Bahçe’yi sayabiliriz. Bu 
nedenle Ordu’nun turizm potansiyelini 
en iyi şekilde değerlendirmek en büyük 
amacımız. Ordu, doğal güzelliğiyle bir 
marka şehir” şeklinde konuştu.

Adına türküler yakılan Ordu’nu dereleri, tepeleri ve yaylaları, yapılacak destinasyon çalışmaları 
sayesinde dünya turizmine eve sahipliği yapacak. Türkiye’de ilk, dünyada sayılı projelerden birisi 
olacak ‘Dere Turizmi’nin 2 yılda bitirilmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği ve Turizm Bakanlığı’nın 
destekleri ile hazırlanan Dere Turizm’inin amacı Ordu’nun derelerini turizme kazandırmak ve 
Ordu’yu tanıtmak olacak.

Haber

Ordu’nun dereleri turizme kazandırılacak
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Haber

Ekolojik otel: NARKÖY
Üç tarafı ormanlarla çevrili olan ekolojik otel ve organik tarım çiftliği Narköy, Türkiye’nin tek, 
dünyanın sayılı eğitim odaklı merkezlerinden biri olarak Kandıra’da hizmet veriyor. Organik tarım ve 
gıda merkezi, çağdaş bir çiftlik ve ekolojik otel olarak hizmet veren Narköy, aynı zamanda 800’den 
fazla çeşit tohumun depolandığı dünyanın en önemli tohum bankalarından biri.

Gıdalar tesiste üretiliyor 
Narköy’ü dünyadaki benzerleriyle yan 
yana getiren en önemli değerler ise 
‘ekolojik mimari’, yaşam disiplini ve 
organik üretim mantığının bir arada 
olması. Yerleşkede sofraya gelen 
gıdaların yüzde 80’i tesiste üretilerek 
sunuluyor. Eko-sisteme katkıda bulunan 
diğer yaklaşımlar ise şöyle; yağmur ve 
drenaj sularının toplanarak kullanılması, 
siyah suyun gelecek seneden itibaren 
biopipe sistemiyle arıtılarak rezervuar 
suyu olarak sistemde kullanılacak olması, 
tesisin tüm suyunun güneş panelleriyle 
ısıtılması, ısıtma ve soğutma ile ilgili 
enerji kullanımını minimize eden özel 
sistemlerin kullanılması, klima yerine 
doğal havalandırmanın tercih edilmesi…  
 
Kullanıcı bilinci 
Narköy ailesinin ‘mimari halkası’ 
Beste Kuşçu, sürdürülebilir sistemler 
oluşturmada kullanıcı bilincini oluşturmayı 
da önemsediklerini belirtiyor: “Narköy’ün 
tüm odalarında ‘oda kullanma kılavuzları’ 
bulunuyor. Konforlu oda ısısı için pencere 
ve perdelerin ne zaman açılıp kapanması 
gerektiği, su ve kozmetik ürünlerin 
kullanımı (doğal diş macunu, şampuan 
öneriyor, nedenlerini anlatıyoruz), 
nevresim, havlu yıkanma sıklığı ile ilgili 
bilgiler veriyoruz. Böylece misafirlerimizi 
sadece bir izleyici-edilgen eleman 
olmaktan çıkarıp sürdürülebilirliğin 
sağlanmasında aktör-bilinçli kullanıcı 

haline getirmeye çalışıyoruz. Hepimiz, 
çevremizi sürekli değiştiren ve etkisi 
olan bireyleriz ve insanların bunun 
farkına varmasını sağlamak amacındayız. 
Yine bu nedenle oda servisi koymadık. 
İnsanlar odalarına giderken bitki çaylarını 
hazırlayabilecekleri bitkilerin, meyvelerini 
koparabilecekleri ağaçların farkına 
varsınlar istiyoruz çünkü…” 
 
Geri dönüştürülmüş mobilyalar 
Narköy, sürdürülebilirlik anlayışını geri 
dönüştürülmüş mobilyaları ile de ortaya 
koyuyor. Yerleşkenin kendi inşaat 
artıklarından dönüştürülen ve kullanımda 
olan mobilyalar arasında; Konak ana 
yemek masası, Konak yatak odası masası, 
lounge sehpalar, lounge yemek masası, 
tüm odalardaki sehpa tablaları, dış mekan 
ayakkabılık ve bot çıkarma üniteleri, ev 
salon ve teras sehpaları, resepsiyon yapısı 
sayılabiliyor.
 
Ücretsiz aktiviteler 
Sanatsal aktivitelere, sergi ve 
sempozyumlara da ev sahipliği yapan; 
özel günlerde ünlü müzisyenlerin 
katılımıyla niş konserlerin düzenlendiği 
Narköy’de, Nar Eğitim ve Danışmanlık 
Merkezi eğitmenleri, kurumsal firmaların 
ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve 
danışmanlık, bireylere yönelik NLP, 
Kaygı ve Stres Yönetimi gibi alanlarda 
da hizmet veriyor. Geniş bir yelpazede 
atölye çalışmalarının yürütüldüğü doğal 

yaşam merkezinde her zaman verilen 
ücretsiz aktiviteler şöyle: aromatik bitkiler 
toplama, rehberli ve rehbersiz & haritalı 
orman yürüyüşü, böğürtlen toplama, ürün 
toplama (mevsimine göre değişen sebze 
ve meyveler), organik tarım aktivitelerine 
katılma, çiftlik hayvanlarını ziyaret ve süt 
sağma. 
 
Ekstra etkinlikler 
Narköy’de rezervasyon ve talebe bağlı 
olarak gerçekleşen ekstra ekinlikler ise 
şöyle: at binme, Kerpe’de dalga sörfü, 
peynir ve yoğurt atölyesi, kendi bahçeni 
yap atölyesi, çocuklar için sürdürülebilir 
yaşam atölyesi (günübirlik), kompost 
atölyesi, glutensiz ekmek ve kurabiye 
atölyesi, ekşi mayalı ve nohut mayalı 
ekmek atölyesi. 
 
Gönüllü çalışanlar 
Narköy, ‘Gönüllü Projesi’ ile dünyanın 
dört bir yanından gönüllü çalışanları 
sisteme misafir ediyor. 4 mevsim 
boyunca Narköy’de görev alan gönüllüler, 
özellikle tarım; ardından yeteneklerine 
ve taleplerine bağlı olarak hayvancılık, 
mutfak ve marangozluk işleri üzerine 
çalışarak hem gözlem yapma, hem bilgi 
alışverişinde bulunma şansı yakalıyor. 
Gönüllüler, Narköy’de üstlendikleri 
çalışmaları yörük çadırında konaklama 
ve organik çiftlik yemekleri karşılığında 
yapılıyor. 

Nar Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nin 

eğitim odaklı sürdürülebilir turizm merkezi 

ve organik tarım çiftliği Narköy; tarihte 

İpek Yolu üzerinde bulunan limanlardan 

olan Kerpe’ye 3 km. mesafede, üç tarafı 

ormanlarla çevrili 100 dönüm arazi 

üzerinde konumlanıyor. 

 

Çağdaş bir çiftlik ve otel mantığıyla 

hizmet veren Narköy, 14 odasının yanı 

sıra; aile ve grup konaklama üniteleri, 

yörük çadırı, organik çiftlik yemeklerinin 

pişirildiği ana restaurant, açık ve kapalı 

derslikler, organik tarım çiftliği ve 

muhteşem bir orman ile konuklarını 

ağırlıyor.  

 

Doğanın kalbinde tatil yapmak, çiftlik 

hayatını deneyimlemek, çeşitli eğitim, 

aktivite ve atölye çalışmalarına katılmak 

için ideal bir yerleşke olan Narköy; 

doğanın getirdiği kıstas ve sunduğu 

olanaklarla şekillenmiş, coğrafyasına 

saygılı, yöresel ve çağdaş bir yaşam alanı 

olarak öne çıkıyor.  
 

Hayaldi gerçek oldu 
Konsept ve organik tarım yöneticisi ‘Nar 

Anne’ olarak bilinen Nardane Kuşçu’nun 

uzun yıllar hayali ‘eğitim çiftliği’ fikri 

ile oğlu Ozan Kuşçu’nun hayali ‘eğitim 

oteli’ fikrinin buluşmasından doğan ve 

1.5 yıldan bu yana hizmet veren Narköy; 

insanın doğaya bağlı kalmasını prensip 

edinerek hizmet veriyor. Konuklarında 

ormana, ağaçlara , toprağa, gökyüzüne 

farkındalık yaratacak perspektiflerden 

oluşan, sürdürülebilir yaşam modellerinin 

geliştirildiği, ekolojik yaşamı yakından 

tanımayı ve deneyimlemeyi isteyen 

herkesin faydalanabileceği bir ‘eko-otel’ 

olan Narköy, aynı zamanda bir organik 

tarım çiftliği ve eğitim yerleşkesi...  
 
Geri dönüşümlü malzemeler 
Mimar Beste Kuşçu’nun da aralarında 

olduğu uluslararası bir mimari ekibin 

çalışmasıyla oluşturulan tesis, ekolojik 

mühendislik hizmetlerinin bir mimari 

ürünü. Sürdürülebilir enerji kullanımının 

esas olduğu Narköy’e ait yapılar, düşük 

karbon ayak izine sahip hafif çelik 

sistemi ile inşa edilerek, her ölçekte geri 

dönüşümlü ve doğal içerikli malzemelerle 

oluşturuldu.
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Rusya’da tur operatörü iflaslarının ardından yaşanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla 
hazırlanan yasal düzenleme onaylandı. Buna göre, tur operatörleri, seyahatten en geç 1 gün önce 
müşterilerinin otel ve uçak parasının ödendiğini belgelemek zorunda.

Haber

Rusya’da tur operatörlerine 
yönelik yasa onaylandı 

Rusya Başbakanı Medvedev, tur operatörlerinin müşterilerine 
uçak biletleri dahil tüm belgeleri en geç tur tarihinden 24 saat 
öncesine kadar sunmalarını zorunlu hala getiren kararnameyi 
onayladı.  
 
Onaylanan yasa ile seyahat endüstrisinde karşılaşılacak 
değişiklikler şöyle: 
 
- Tur operatörlerinin mali yükümlülüklerinin artırılması: 50 milyon 
Ruble’den az olmamak kaydıyla, cironun en az % 5’i kadar. 
 
- Tur operatörünü şahsi mesuliyeti kapsamında her bir tur için en 
az 100 Dolar’ı fona aktarmak. 
 
- Turistlerin geri getirilmesinde kullanılacak fona yatırılacak 
katkının artırılması.  
 
- Tur operatörünün cirosuna bağlı olarak, yılda 100 bin 
Dolar’dan 500 bin Dolar’a kadar değişen ödemeler. Küçük ölçekli 
operatörlerin katkısının ise azaltılması. 
 
- Yıllık zorunlu aidatla tanımlanan tur operatörünün var olan 

(aktif) cirosunun görüntülenmesi. 
 
- Turistlerle yapılan sözleşmelerin, zorunlu olarak, elektronik 
kayıtlara alınması. 
 
İç pazarda faal olan seyahat acentelerinin mali 
yükümlülüklerinin, (0,5 milyon Ruble) tanımlanması. 
 
- Seyahat acentaları ve tur operatörleri için tek bir kayıt 
sisteminin oluşturulması. 
 
- Yasal çerçevenin dışında faaliyet gösterenlerin cezai 
durumlarının tanımlanması. 
 
- Yöneticilerin, muhasebe müdürlerinin ve mali işlerde yetkili 
olanların, iyi niyet çerçevelerinin tanımlanması. 
 
- Yurtdışına giden turistlerin evlerine dönüşleri için gereken 
garantilerin tanımlanması.   
 
Kaynak: AKTOB 
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Söyleşi

AHK, 19 yıllık tecrübesi ile yurt içi ve yurt dışında önemli otel projelerine imza atmaya devam 
ediyor. Son olarak Kemer Kiriş’te yer alan Maxx Royal Kemer’deki 48 bin metrekarelik projeyi 95 
gün gibi kısa bir sürede tamamlayan AHK Construction, konusunda ne kadar başarılı olduğunu bir 
kez daha gözler önüne serdi. 

AHK Contruction’dan 
95 günde rekor proje 

2014 yılının son günlerini yaşıyoruz. 

2014 yılı AHK için nasıl geçti?

2014 yılı AHK için çok önemli ve hareketli 

bir yıldı. Biliyorsunuz, operasyonlarımız 

hem yurt içi hem de yurt dışında devam 

ediyor. 2013 yılında 10 otel projesi 

tamamladık. Geçen sene yaptığımız 

taahhütler dışında fabrikamızda da 5 bin 

oda imalatı yapıldı. Burada önemli olan 

dünya markalarına hizmet vermekti. 2014 

yılı içinde Sheraton, Waldorf Astoria, 

Mandarin ve Raffles grubu ile çalıştık. 

Bunun yanında Antalya Kemer’deki Maxx 

Royal projesi içinde de yer aldık. 

AHK anahtar teslim projelerde de 

yer alıyor. Neden anahtar teslim 

projeler? 

AHK olarak ticari hayatımıza mobilya 

kökenli bir firma olarak başladık. Son 

8 yıldır da Dubai şirketimizle birlikte 

artık anahtar teslim çalışıyoruz. Çünkü 

Mandarin, Hilton, Sheraton, Raffles gibi dünyanın en önemli otel grupları ile çalışan ve bitirdiği projelerle tercih haline gelen AHK, yurt 

içi ve yurt dışındaki otel projelerine tüm hızıyla devam ediyor. AHK, son olarak içinde bulunduğu Maxx Royal Kemer projesinde önemli 

bir rekora imza attı. Maxx Royal Kemer projesinin 48 bin metrekaresini 95 gün gibi kısa bir sürede tamamlayan AHK Construction, 

kaliteli olduğu kadar hızlı çözüm üretebildiğini de bir kez daha gösterdi. Bünyesindeki markaları AHK Construction, AHK International 

Fitout ve AHK FF&E olarak üç ana gruba ayıran AHK, anahtar teslim projelere kendi içinde çözüm üretiyor. AHK Yönetim Kurulu 

Başkanı Haldun Kilit bu durumu şöyle açıklıyor: “İşimizle ilgili enstrümanların hepsi elimizin altında. Bu durum bize hem zaman hem de 

yatırım bütçelerinin doğru bir şekilde kullanılmasını sağlıyor” dedi. 

eldeki bütçeyi aşmamak ve bu bütçeyi 

doğru şekilde kullanmak anahtar 

teslim projelerde daha kolay. Böylece 

yatırımcının oluşturduğu bütçe içinde 

proje tamamlanmış oluyor. AHK olarak 

anahtar teslim projelerde çok daha büyük 

başarılar yakalayacağımızı düşünüyorum. 

AHK, anahtar teslim projelerde her 

anlamda hizmet verebiliyor mu?

Biz sektörümüz için gerekli birçok 

enstrümanı bünyemizde topladık. AHK’yı 

“AHK Construction”, “AHK International 

Fitout” ve “AHK FF&E”i olmak üzere üç 

ayrı gruba ayırdık. AHK Construction; 

müteahhitlik yapıyor. AHK International 

Fitout; kabası tamamlanan inşaatın 

ince işlerini yapıyor. AHK FF&E ise ince 

işlerden sonraki kısmını yapıyor. Yani 

mobilya, halı, kumaş, aydınlatma, perdeler 

vb. Fabrika, AHK Factory, Derin, GW, 

ondesign, W Lighting, AHK Design Hotel 

markalarımız AHK FF&E bünyesinde yer 

alıyor. Bu da bizim anahtar teslim işler 

yapmamızı daha da kolaylaştırıyor.  2015 

yılında AHK Construction ile 4 proje, AHK 

International ile 8 proje, AHK FF&E ile 

10’un üzerinde proje hedefimiz var.

Dünyaca ünlü uluslararası otel 

zincirleri ile çalışmanız AHK’ya nasıl 

katkı sağlıyor?

Yurt dışı tecrübemiz sayesinde Türkiye’ye 

yeni gelecek otel gruplarının tercihi 

oluyoruz. Yurt dışında aktif olmamız 

ve onların çalışma sisteminde yer alan 

standartların bizim de standartlarımız 

haline gelmesi ile tabi ki bizi tercih 

ediyorlar. Yurt dışında Hilton ve Starwood 

grubu ile çalışmamız Türkiye’deki 

Mandarin ve Raffles’a imza atmamızı 

sağladı. Mandarin ve Raffles da bizi 

uluslararası piyasada iyi bir noktaya 

taşıdı. Söz konusu markaların dünyada 

birçok yatırımı var. Burada sağladığımız 

memnuniyet farklı projelerde yer almamızı 

sağlıyor. Sadece Hilton ve Sheraton’ın 

toplam 7 otel projesinde yer aldık.

 

Son olarak Maxx Royal Kemer 

projesinde yer aldınız. Bu proje AHK 

için ne kadar önemliydi?

110 bin metrekarelik projenin 48 bin 

metrekaresini 95 gün gibi kısa bir sürede 

tamamladık.  Lobby, restaurantlar, 

pastane, lounge bar, oyun salonları, 

dükkanlar, spa ve BOH alanlarını içeren 

48.000 m2 Geomim firması tarafından 

çok özel bir proje olarak hazırlandı ve 

AHK Construction tarafından uygulandı. 

Böyle bir taahhüt için 95 gün çok iddialı 

bir süredir. Maxx Royal Kemer, zamanlama 

ve prestij olarak AHK Construction için 

önemli bir projeydi. Bu proje aynı grubun 

farklı bir projesine imza atmamızı sağladı. 

Bu durum AHK’nın en büyük özelliğidir. 

AHK’nın hiçbir müşterisi tek proje 

müşterisi olmayıp 7 yıldır devamlı olarak 

çalıştığımız grup oteller mevcut.

Türkiye’de otel inşaatları çok kısa 

sürelerde tamamlanıyor. Bu durumu 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özellikle Antalya bu konuda şanssız 

bir bölge. Otellerin Ekim sonu kapanıp 

Nisan başında açılması gibi bir durum 

var. Bu da yatırımcıya 6 aylık bir inşaat 

süresi tanıyor. Normalde 1.5 yılda 

bitecek projelerin 6 ay maksimum 8 ayda 

bitmesi gerekiyor. Bu inşaat doğasına 

aykırı bir durum. Her yapının inşaattan 

sonra oturma süresi vardır. O süreçler 

yaşanmadan hızlı bir şekilde şantiyeler 

gerçekleşiyor. Bu da sezonu yakalamak 

adına yapılıyor. Hızlı bir şekilde bitirilen 

otellerin toprak seviyesinde ve çatısında 

izolasyon sorunları yaşanıyor.  Peyzajın 

ve çevre düzenlemeleri konusunda da 

sıkıntılar oluyor. Dolayısı ile yatırımcı bir yıl 

sonra otelini tadilata sokması gerekiyor. 

Yani yatırımcı sezonda kazandığının 

yüzde 20’sini tadilata ayırmak zorunda 

kalıyor. Ama turizmin sezonsal gereği 

bu inşaat süreleri içerisinde kaçınılmaz 

oluyor. Biz de AHK Construction olarak 

mobilizasyon ve özellikle proje süreçlerini 

tesis sezonu kapatmadan tamamlayıp, 

inşaat yapı sürecini daha verimli 

kullanmaya çalışıyoruz ve yatırımları bu 

şekilde yönlendiriyoruz.
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ÜLKELER

RUSYA FED.

ALMANYA

İNGİLTERE

GÜRCİSTAN

İRAN

DİĞER

GENEL TOPLAM

 2014*

4 143 704

4 089 877

2 219 253

1 344 937

1 297 047

16 993 684

30 088 502

 MİL. PAY %

13,77

13,59

7,38

4,47

4,31

56,48

100,00

2013

3 814 900

3 956 899

2 122 714

1 380 500

929 299

16 150 852

28 355 164

MİL.PAY %

13,45

13,95

7,49

4,87

3,28

56,96

100,00

2012

3 270 115

3 929 329

2 080 326

1 049 008

981 966

14 446 240

25 756 984

MİL.PAY %

12,70

15,26

8,08

4,07

3,81

56,09

100,00

2012 - 2014 (*) YILLARI OCAK - EYLÜL DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN
YABANCILARIN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI - İLK 5 ÜLKE

ÜLKELER

ALMANYA

RUSYA FED.

İNGİLTERE

İRAN

BULGARİSTAN

DİĞER

GENEL TOPLAM

 2014*

645 768

637 768

400 443

186 557

176 754

2 304 969

4 352 429

 MİL. PAY %

14,84

14,65

9,20

4,29

4,06

52,96

100,00

2013

617 273

710 031

380 165

138 673

159 481

2 260 510

4 266 133

MİL.PAY %

14,47

16,64

8,91

3,25

3,74

52,99

100,00

2012

625 571

578 276

374 264

127 571

162 523

2 123 210

3 991 415

MİL.PAY %

15,67

14,49

9,38

3,20

4,07

53,19

100,00

2012 - 2014 (*) YILLARI EYLÜL AYINDA ÜLKEMİZE GELEN
YABANCILARIN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI - İLK 5 ÜLKE

İstatistik

2014 yılı Eylül ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 2,02 artış gösterdi.  
 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2014 yılı Eylül ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı 
ayına göre % 2,02’lik bir artışla 4 milyon 352 bin 429 oldu. Eylül ayında ülkemize gelen 4 milyon 352 bin 429 yabancı ziyaretçinin 
271 bin 170’i (%6,23) günübirlikçi olarak kayıtlara geçti.  
 
Eylül ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il 
aşağıdaki şekilde gerçekleşti: 
 
1- ANTALYA % 36,23 (1.576.966) 
2- İSTANBUL % 27,18 (1.182.883) 
3- MUĞLA % 12,39 (539.163) 
4- EDİRNE % 6,23 (270.940) 
5- ARTVİN  % 4,07 (177.025) 
 
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 6,11 artış göstermiştir. 2014 
yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 6,11 artış göstererek 30 milyon 88 
bin 502 oldu. 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen 30 milyon 88 bin 502 yabancı ziyaretçinin 1 milyon 408 bin 539’u (% 
4,68) günübirlikçi olarak kayıtlara geçti. 
 
Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 
il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: 
 
1- ANTALYA  % 33,28 (10.014.353) 
2- İSTANBUL % 29,86 (8.985.574) 
3- MUĞLA  % 9,50 (2.859.465) 
4- EDİRNE  % 8,17 (2.458.861) 
5- ARTVİN  % 4,82 (1.449.241)

Gürcistan ve İran yeni 
kaynaklarımız oldu

Artış trendi devam etti

AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

 2012
981 611

 997 571
1 460 563
2 168 715
3 232 926
3 882 592
4 571 389
4 470 202
3 991 415
3 050 981
1 631 647
1 343 220

31 782 832

 2013
1 104 754
1 268 440
1 841 154
2 451 031
3 810 236
4 073 906
4 593 511
4 945 999
4 266 133
3 402 460
1 709 479
1 442 995

34 910 098

2013/2012
12,54
27,15
26,06
13,02
17,86

4,93
0,48

10,64
6,88

11,52
4,77
7,43
9,84

2014/2013
3,81
6,60
0,59
8,20
2,36
6,41

13,52
6,82
2,02

2014*
1 146 815
1 352 184
1 851 980
2 652 071
3 900 096
4 335 075
5 214 519
5 283 333
4 352 429

YILLAR % DEĞİŞİM ORANI

2014 yılı Eylül Ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya             % 14,84 (645.938) ile birinci, Rusya 
Federasyonu % 14,65 (637.768) ile ikinci, İngiltere % 9,20 (400.443) ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi, İran ve Bulgaristan takip 
etti.

2014 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu % 13,77 (4.143.704) 
ile birinci, Almanya % 13,59 (4.089.877) ile ikinci, İngiltere % 7,38 (2.219.253) ile üçüncü sıradadır. İngiltere’yi, Gürcistan ve İran 
takip etti.

TÜROFED / 107TÜROFED / 106



İstatistik

 YABANCI ZİYARETÇİ VE YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİ TURİZM GELİRLERİNİN YIILARA GÖRE DAĞILIMI

YILLAR TURİZM 
GELİRİ

(1000 $)

ZİYARETÇİ
SAYISI

ORTALAMA
HARCAMA

($)

ORTALAMA
HARCAMA

($)

ORTALAMA
HARCAMA

($)

TURİZM 
GELİRİ

(1000 $)

TURİZM 
GELİRİ

(1000 $)

ZİYARETÇİ 
SAYISI

ZİYARETÇİ 
SAYISI

GSM+Marina 
Hizmet     

Harcamaları       
(***)

TOPLAM YABANCI VATANDAŞ

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (x)

  13 854 866
  17 076 606
  20 322 112
  18 593 951
  20 942 500
  25 415 067
  25 064 482
  24 930 997
  28 115 692
  29 007 003
  32 308 991
  26 638 185

  16 302 053
  20 262 640
  24 124 501
  23 148 669
  27 214 988
  30 979 979
  32 006 149
  33 027 943
  36 151 328
  36 463 921
  39 226 226
  33 116 872

    850
    843
    842
    803
    770
    820
    783
    755
    778
    795
    824
    804

   113 339
   152 937
   221 915
   211 580
   302 303
   384 332
   310 150
   262 627
   254 753
   242 261
   226 519
   186 903

  10 141 116
  13 061 118
  15 725 813
  13 918 757
  15 936 347
  19 612 296
  19 063 702
  19 110 003
  22 222 454
  22 410 364
  25 322 291
  21 605 738

  13 701 419
  17 202 996
  20 522 621
  19 275 948
  23 017 081
  26 431 124
  27 347 977
  28 510 852
  31 324 528
  31 342 464
  33 827 474
  28 731 451

    740
    759
    766
    722
    692
    742
    697
    670
    709
    715
    749

752

  3 600 411
  3 862 552
  4 374 383
  4 463 614
  4 703 850
  5 418 439
  5 690 629
  5 558 366
  5 638 484
  6 354 378
  6 760 180
  4 845 544

  2 600 634
  3 059 644
  3 601 880
  3 872 721
  4 197 907
  4 548 855
  4 658 172
  4 517 091
  4 826 800
  5 121 457
  5 398 752
  4 385 421

   1 384
   1 262
   1 214
   1 153
   1 121
   1 191
   1 222
   1 231
   1 168
   1 241
   1 252
   1 105

ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
DANİMARKA
FİNLANDİYA
FRANSA
HOLLANDA
İNGİLTERE
İRLANDA
İSPANYA
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
İZLANDA
LÜKSEMBURG
PORTEKİZ
YUNANİSTAN
ÇEK CUM.
POLONYA
MACARİSTAN
NORVEÇ
SLOVAKYA
A.B.D.
AVUSTRALYA
JAPONYA
KANADA
YENİ ZELLANDA
MEKSİKA
G. KORE
ESTONYA
KARADAĞ
KOSOVA
MALTA
LİTVANYA
G. KIBRIS RUM YÖN.
LETONYA
BOSNA HERSEK
HIRVATİSTAN
SLOVENYA
SIRBİSTAN
MAKEDONYA
ARNAVUTLUK
BULGARİSTAN
ROMANYA
DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ                             
AZERBAYCAN
BELARUS (B. RUSYA)
ERMENİSTAN
GÜRCİSTAN
KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN
MOLDOVA CUM.
ÖZBEKİSTAN
RUSYA FED.
TACİKİSTAN

 625 571
 49 803
 74 744
 51 406
 32 015
 94 106

 143 642
 374 264

 17 546
 31 063
 95 667
 48 496
 85 077

  925
 1 874
 5 130

 63 837
 44 432
 71 796
 13 833
 53 971
 20 310
 84 939
 24 991
 22 779
 25 668

 4 455
 4 079

 12 380
 5 756
 1 789
 8 314
 1 173

 10 828
 3 119
 8 129
 7 891
 3 797
 4 652

 18 780
 14 122

 5 983
 162 523

 45 353
  359

 55 664
 20 588

 7 437
 158 123

 43 756
 4 556

 14 344
 10 645

 578 276
 2 584

 617 273
 49 618
 73 478
 48 964
 33 156
 91 447

 139 554
 380 165

 15 814
 33 201
 95 140
 54 593
 80 385

  530
 1 829
 4 870

 60 917
 39 471
 74 026
 14 350
 47 155
 18 644
 92 789
 32 130
 14 941
 27 249

 4 943
 3 716

 17 360
 6 558
 1 752
 9 236
 1 177

 15 064
 1 157
 8 765
 8 185
 3 408
 3 880

 18 869
 14 954

 7 060
 159 481

 48 517
  303

 59 857
 31 998

 7 345
 181 286

 46 657
 6 604

 14 111
 11 834

 710 031
 3 052

 645 938
 49 958
 74 846
 45 512
 30 542
 90 333

 132 396
 400 443

 14 895
 31 654
 84 489
 58 986
 76 553

  997
 1 800
 6 410

 74 287
 40 507
 83 221
 16 717
 38 019
 19 823
 89 646
 32 969
 19 611
 27 753

 5 478
 4 946

 21 099
 8 021
 1 986

 10 761
 1 030

 16 330
 2 208
 9 183
 9 900
 3 803
 4 215

 21 974
 17 489

 7 961
 176 754

 52 678
  244

 62 220
 30 769

 6 579
 163 615

 48 900
 7 527

 18 513
 13 384

 637 768
 3 635

15,67
1,25
1,87
1,29
0,80
2,36
3,60
9,38
0,44
0,78
2,40
1,22
2,13
0,02
0,05
0,13
1,60
1,11
1,80
0,35
1,35
0,51
2,13
0,63
0,57
0,64
0,11
0,10
0,31
0,14
0,04
0,21
0,03
0,27
0,08
0,20
0,20
0,10
0,12
0,47
0,35
0,15
4,07
1,14
0,01
1,39
0,52
0,19
3,96
1,10
0,11
0,36
0,27

14,49
0,06

14,47
1,16
1,72
1,15
0,78
2,14
3,27
8,91
0,37
0,78
2,23
1,28
1,88
0,01
0,04
0,11
1,43
0,93
1,74
0,34
1,11
0,44
2,18
0,75
0,35
0,64
0,12
0,09
0,41
0,15
0,04
0,22
0,03
0,35
0,03
0,21
0,19
0,08
0,09
0,44
0,35
0,17
3,74
1,14
0,01
1,40
0,75
0,17
4,25
1,09
0,15
0,33
0,28

16,64
0,07

14,84
1,15
1,72
1,05
0,70
2,08
3,04
9,20
0,34
0,73
1,94
1,36
1,76
0,02
0,04
0,15
1,71
0,93
1,91
0,38
0,87
0,46
2,06
0,76
0,45
0,64
0,13
0,11
0,48
0,18
0,05
0,25
0,02
0,38
0,05
0,21
0,23
0,09
0,10
0,50
0,40
0,18
4,06
1,21
0,01
1,43
0,71
0,15
3,76
1,12
0,17
0,43
0,31

14,65
0,08

-1,33
-0,37
-1,69
-4,75
3,56

-2,83
-2,85
1,58

-9,87
6,88

-0,55
12,57
-5,52

-42,70
-2,40
-5,07
-4,57

-11,17
3,11
3,74

-12,63
-8,20
9,24

28,57
-34,41

6,16
10,95
-8,90

40,23
13,93
-2,07

11,09
0,34

39,12
-62,90

7,82
3,73

-10,24
-16,60

0,47
5,89

18,00
-1,87
6,98

-15,60
7,53

55,42
-1,24

14,65
6,63

44,95
-1,62

11,17
22,78
18,11

4,64
0,69
1,86
-7,05
-7,88
-1,22
-5,13
5,33

-5,81
-4,66

-11,20
8,05

-4,77
88,11
-1,59

31,62
21,95

2,62
12,42
16,49

-19,37
6,32

-3,39
2,61

31,26
1,85

10,82
33,10
21,54
22,31
13,36
16,51

-12,49
8,40

90,84
4,77

20,95
11,59

8,63
16,46
16,95
12,76
10,83

8,58
-19,47

3,95
-3,84

-10,43
-9,75
4,81

13,98
31,20
13,10

-10,18
19,10

YILLAR MİLLİYET PAYI (%) % DEĞİŞİM ORANI

2012-2014 YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCILARIN MİLLİYETLERİNE GÖRE 
KARŞILAŞTIRILMASI (EYLÜL)

2012MİLLİYET 2013 2014* 2012 2013 2014* 2013/2012 2014/2013

TÜRKMENİSTAN
UKRAYNA
CEZAYİR
FAS
LİBYA
SUDAN
MISIR
TUNUS
GÜNEY AFRİKA CUM.
DİĞ.AFRIKA ÜLKELERİ                               
B.A.EMİRLİĞİ
BAHREYN
KATAR
KUVEYT
IRAK
LÜBNAN
ÜRDÜN
S.ARABİSTAN
K.K.T.C.
İSRAİL
YEMEN
DİĞ.BATI ASYA ÜLKELERİ                            
BANGLADEŞ
ÇİN HALK CUM.
ENDONEZYA
FİLİPİNLER
HİNDİSTAN
İRAN
MALEZYA
PAKİSTAN
SİNGAPUR
TAYLAND
DIĞ.GÜN.ASYA ÜLK.                                 
ARJANTİN
BREZİLYA
KOLOMBİYA
ŞİLİ
VENEZÜELLA
DİĞ.GÜN.AMERİKA ÜLK.                              
OKYANUSYA                                         
MİLLİYETSİZ                                       
YABANCI TOPLAM

 13 514
 91 300
 12 646

 8 320
 26 240

  773
 12 247

 8 119
 5 886
 7 464
 2 694
 1 043

  795
 6 247

 63 174
 17 248

 9 773
 11 497
 17 968

 8 603
 1 300

 77 150
  592

 13 820
 4 901
 8 308
 8 426

 127 571
 2 967
 2 909
 1 702
 1 193
 8 118
 4 875

 11 850
 1 808
 1 987
 1 263
 1 708

  22
 3 858

3 991 415

 15 545
 106 593

 13 728
 7 863

 31 453
 1 085
 7 992
 8 606
 6 752

 11 474
 1 657
 1 114

  987
 7 574

 82 475
 14 710

 9 612
 14 570
 18 505
 21 669

 2 083
 100 982

  970
 15 073

 4 756
 6 426
 7 785

 138 673
 3 761
 3 535
 1 836
 1 507
 9 898
 5 917

 14 103
 2 595
 3 324
 1 700
 2 035

  157
 3 832

4 266 133

 19 957
 68 831
 17 518

 9 671
 21 435

 1 084
 11 274

 8 397
 5 495

 12 347
 2 386
 1 619
 1 785

 10 513
 66 409
 17 212
 13 101
 49 572
 19 744
 10 269

 2 878
 119 453

 1 013
 23 677

 4 944
 7 990

 12 503
 186 557

 5 338
 4 738
 3 435
 2 594

 12 829
 6 236

 14 738
 2 830
 2 884

  783
 2 563

  63
 5 458

4 352 429

0,34
2,29
0,32
0,21
0,66
0,02
0,31
0,20
0,15
0,19
0,07
0,03
0,02
0,16
1,58
0,43
0,24
0,29
0,45
0,22
0,03
1,93
0,01
0,35
0,12
0,21
0,21
3,20
0,07
0,07
0,04
0,03
0,20
0,12
0,30
0,05
0,05
0,03
0,04
0,00
0,10

100,00

0,36
2,50
0,32
0,18
0,74
0,03
0,19
0,20
0,16
0,27
0,04
0,03
0,02
0,18
1,93
0,34
0,23
0,34
0,43
0,51
0,05
2,37
0,02
0,35
0,11
0,15
0,18
3,25
0,09
0,08
0,04
0,04
0,23
0,14
0,33
0,06
0,08
0,04
0,05
0,00
0,09

100,00

0,46
1,58
0,40
0,22
0,49
0,02
0,26
0,19
0,13
0,28
0,05
0,04
0,04
0,24
1,53
0,40
0,30
1,14
0,45
0,24
0,07
2,74
0,02
0,54
0,11
0,18
0,29
4,29
0,12
0,11
0,08
0,06
0,29
0,14
0,34
0,07
0,07
0,02
0,06
0,00
0,13

100,00

15,03
16,75

8,56
-5,49

19,87
40,36

-34,74
6,00

14,71
53,72

-38,49
6,81

24,15
21,24
30,55

-14,71
-1,65

26,73
2,99

151,88
60,23
30,89
63,85

9,07
-2,96

-22,65
-7,61
8,70

26,76
21,52

7,87
26,32
21,93
21,37
19,01
43,53
67,29
34,60
19,15

613,64
-0,67
6,88

28,38
-35,43
27,61
22,99

-31,85
-0,09

41,07
-2,43

-18,62
7,61

44,00
45,33
80,85
38,80

-19,48
17,01
36,30

240,23
6,70

-52,61
38,17
18,29

4,43
57,08

3,95
24,34
60,60
34,53
41,93
34,03
87,09
72,13
29,61

5,39
4,50
9,06

-13,24
-53,94
25,95

-59,87
42,43

2,02
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Polimeks tarafından inşa edilen 
Rixos Eskişehir, dünyanın en 
büyük çevresel sürdürülebilirlik 
ve enerji verimliliğini gösteren 
Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda 
Liderlik (LEED Gold) sertifikasını 
almaya hak kazanandı. “LEED 
Gold Sertifikası” ödülü için 
binalar, LEED Yeşil Bina Konseyi 
tarafından sürdürülebilir alanlar, 

su kullanımında verimlilik, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç 
mekan kalitesi, tasarımda yenilikler açılarından değerlendiriliyor.  Sağlıklı, 
çevreye saygılı, işletme giderleri ile daha ekonomik ve yüksek performanslı  
binalara verilen ödül ile çevreye zararlı etkilerin azaltılması amaçlanıyor.

Ege Bölgesi’nde Bodrum, Kuşadası ve Çeşme’de 
bulunan butik ve Resort otelleriyle, Uludağ ve yurt 
dışında bulunan dağ otelleri ile İstanbul’da mevcut  
şehir otelleriyle Türk turizmine hizmet veren Alkoçlar 
Grubu Kemer’e “Merhaba “dedi. Alkoçlar Kemer Hotel 
Genel Müdürü Metin Peltek  “31 Ekim 2014 itibarı 
ile eski adı ile Maksim Otel olan oteli devralarak 
Kemer’e Alkoçlar Markasını getirdik. 1 Kasım itibarı 
ile de tadilata girip 15 Ocak 2015 tarihinde de 
açmayı planlıyoruz. Otelimizde çok ciddi bir tadilat 

ve yenileme çalışması yapılacak. Sonrasında da Alkoçlar kalitesi ve markası 
ile güzel bir işletme Kemer’e kazandırılmış olacak. Bu süreçte yanımızda olan 
bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

Avrupa’nın her noktasından projelerin başvurduğu Avrupa gayrimenkul ödülleri 
yarışması kapsamında, uluslararası jüri bugünün ve geleceğin en iyi yapılarını seçti. 
Yenilikçi ve alanında öne çıkan projelerin değerlendirildiği Avrupa gayrimenkul 
ödülleri, Londra’da düzenlenen gala gecesinde sahiplerine takdim edildi. Bu seneki 
yarışmada Türkiye, ödül sayısı ile diğer ülkeleri geride bıraktı. Sinan Timoçin 
ve Serkan İğdelipınar önderliğinde hizmet veren M-Ofis Mimarlık ve Danışmanlık 
Limited Şirketi 2014 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde katıldığı “Vogue Hotel 
Bodrum” projesi ile otel mimarisi kategorisinde birçok projeyi geride bırakarak 2014 
yılı Avrupa’nın ve Türkiye’nin en iyi otel mimarisi (five star) ödülünü  aldı. 

Zonguldak’ın ilk beş yıldızlı oteli 
Dedeman Zonguldak, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından ‘Yeşil Yıldız’ belgesi 
(Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi) 
ile ödüllendirildi. Dedeman Zonguldak 
bölgede bu belgeye sahip tek otel olarak 
misafirlerine hizmet vermeye devam 
edecek.‘Yeşil Yıldız’ belgesine sahip 
olmaktan dolayı son derece mutluluk 
duyduğunu dile getiren Dedeman 
Zonguldak Genel Müdürü Murat Yılmaz 
Zeren sözlerine şöyle devam etti: 
“Dedeman Zonguldak olarak Yeşil Yıldız 
belgesini almaya hak kazanarak bölgede 
bir ilke imza atmış olmaktan dolayı son 
derece mutluyuz. Bu belgenin bizimle 
birlikte diğer tesisler için örnek teşkil 
etmesini ve önümüzdeki dönemde 
Yeşil Yıldız belgeli tesislerin artmasını 
diliyoruz” dedi. 

Vogue Hotel Bodrum Avrupa’nın en iyisi oldu

Dedeman Zonguldak 
‘Yeşil Yıldız’ ile 
Taçlandı

Rixos Eskişehir enerji ve çevre 
dostu otel oldu

Kemer, Alkoçlar kalitesi ile 
Ocak ayında buluşacak 
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Dünyanın en 
uzun teleferiği 
yılbaşında 
hizmete giriyor  
 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, kente 

değer katan teleferiğin yılbaşından itibaren oteller bölgesine 
ulaşacağını söyledi.  Yeni teleferiğin büyük ilgi gördüğünü 
anlatan Başkan Altepe, “Bursa’nın simgesi olan teleferiğin 
yenileme çalışmaları hızla sürüyordu. İlk etapta Teferrüç ile 
Sarıalan arasında çalışan hattımızı bu yıl içinde açmıştık. 
Teleferik ilk etabında, 4 ay içinde 450 bin kişiyi taşıdı. Şimdi, esas 
hedefimiz olan oteller bölgesine ulaşma konusunda Sarıalan ile 
Oteller Bölgesi arasındaki hatta devam eden çalışmalarımızın 
da artık sonuna doğru geliyoruz. Hedeflediğimiz gibi yılbaşında 
Bursa merkezinden oteller bölgesine yani otellere ve kayak 
pistine kadar ulaşım sağlanmış olacak. Bursa’dan teleferiğe 
binen vatandaşlar yaklaşık 22 - 23 dakikalık bir yolculukla kayak 
pistinin önüne kadar ulaşacaklar. Bu konforu yılbaşından itibaren 
sunmuş olacağız” diye konuştu.

Termal ile lüksü buluşturarak 
termal turizme yepyeni bir 
anlayış kazandıran NG Afyon 
Wellness & Convention, 
özellikle Alman turistlerden 
büyük ilgi görüyor. NG Hotels 
İcra Kurulu Başkanı Hediye 
Güral Gür, Almanya’dan 

konukların NG Afyon’a gösterdikleri ilginin kendileri için çok 
önemli olduğunu belirterek “Özellikle Almanya’daki Baden-Baden 
bölgesi, termal kürleriyle ünlü bir yer. Buradan turist ağırlamak 
bizim için çok heyecan verici. Sonuçta Avrupa’daki tesisler daha 
eski ve çoğu tarihi alanlarda olduğu için yenilenme olanakları 
da yok. Dolayısıyla NG Afyon’da her türlü imkanı bulabilecekleri 
termal alanlar, yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor” dedi. 
Yurtdışında Türkiye denildiğinde ilk olarak akla deniz, kum ve 
güneşin geldiğini kaydeden Hediye Güral Gür, şöyle konuştu: 
“Öte yandan termal turizm Türkiye’nin turizm ürünlerini 
çeşitlendirmesi ve yurtdışından Türkiye’ye turist hareketinin on 
iki aya yayılması açısından önemli fırsatlar yaratmakta” dedi.

Özyer Grubu’nun hizmete 
girecek olan 5’inci oteli 
Ramada Resort Kuşadası 
& Golf, yeni yılın Nisan 
ayında kapılarını açacak. 
30 bin metrekarelik alanda 

yer alan 442 odalı tesis, 18 delikli golf sahasıyla 
dikkat çekerken her şey dahil konsepti ile hizmet 
verecek. Liberty Hotels ile adını duyuran grup 
öz kaynakları ile hayata geçirdiği yeni projesi ile 
üst düzey misafir memnuniyetini hedefliyor. 30 
bin metrekare alan üzerine kurulu olan ve şehrin 
girişinde yer alan Ramada Resort Kuşadası & Golf, 
442 konforlu odası ve kendine has özel atmosferiyle 
misafirlerine 12 ay hizmet sunacak. Otel her şey 
dahil konsept ile hizmet verecek. Tesis bir taraftan 
açılma hazırlıklarını tamamlarken diğer taraftan yurt 
içi ve yurt dışında tanıtım ve pazarlama çalışmalarını 
sürdürüyor. Projede yer alan Kuşadası International 
Golf Club bünyesinde 9 saha bulunuyor. Golf sahaları 
otele 15 dakika uzaklıkta.

Afyon’un termal sularına 
yabancı turist ilgisi artıyor

Özyer Grubu’nun yeni oteli 
Nisan’da hizmete giriyor

Wyndham Hotel 
Group markası olan 

Ramada Plaza Ankara, kalitesi ve hizmet anlayışı ile 
Wyndham Hotel Group’un en üst segment markası 
Wyndham olarak hizmet vermeye devam edecek. 
Dünyanın en büyük otel zinciri olan Wyndham 
Hotel Group markalarından Ramada Plaza Ankara, 
2009 yılında hizmete girdi. Öz İnşaat Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. bünyesindeki Ramada Plaza Ankara, 
uluslararası arenada sayısız ödüle layık görüldü. Tüm 
bu çalışmalar sonucunda Wyndham Hotels Group 
markalarının en üst segmentine yükselerek “Wyndam 
Ankara” ismini aldı. Wyndham Hotel zincirinin 
dünyadaki en büyük oteli olan 1083 odalı Wyndham 
New Yorker’da düzenlenen imza töreninde, Öz İnşaat 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Erdoğan ile Wyndham Hotel Group Başkan Yardımcısı 
Rui Barros yeni oteli resmileştiren imzaları attı.

Wyndham 
kalitesi 
Ankara’da
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