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Osman Ayık
TÜROFED 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Sevgili meslektaşlarım 2015‘i tam geçirdik, bilançosunu yapacağız, önümüzdeki 
yıla şöyle hazırlanacağız derken, düşürülen Rus uçağı ile birlikte her şeyimiz 
değişti. Birden ne olacağını bilemediğimiz boşluğa düştük. 
 
Rusya’dan gelen ani ve sert yaptırımlar, özellikle Türkiye’ye yönelik tur 
satışlarının durdurulması, Rusya’dan yapılan charter uçuşlarına izin 
verilmemesi, doğrusu bizleri korkuttu gelecek açısından. Bizi belki bir ölçüde 
sakinleştiren ise sezonun bitmiş olması ve önümüzde yaklaşık 4-5 aylık bir süre 
olması. 
 
Umarız bu süre içerisinde süreç soğukkanlılıkla, iyi yönetilir.  Karşılıklı iyi niyet 
adımlarıyla eski günlere dönülür. 
 
Ruslar ile Türkler artık birbirleriyle içi içe yaşayan iki komşu ülke oldular. 
Biz onlara ne kadar muhtaç isek onlar da bize o kadar muhtaç durumdadır. 
Karşılıklı evlilikler ve mülk edinmeler iç içeliğimizi gösteriyor zaten. Antalya’da 
parklarda ve AVM’lerde gördüğümüz Rus -Türk aileler bunun en önemli kanıtı 
sanıyorum.  
 
Diğer yandan sektör olarak krizlere alışmış bir işletme yapımız var. 
İstatistiklere bakılırsa her krizden sonra yükselmişiz. Pazarı çeşitlendirmişiz. 
Ülkemize gelen ulusların sayını artırmışız.  Yine olgunlaşmış Pazar olarak 
değerlendirdiğimiz Batı Avrupa’ya yükleneceğiz. Almanya’nın önemi daha da 
arttı.  
 
Bir anda Rusların kapasitesini başka pazarlarla kapatamayabiliriz ama yine de 
gayret göstereceğiz. 
 
Sadece bize değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve hükümete de gayret 
etmek düşüyor. Kısa vadede atılması gereken adımlar atılmalı ve sonuç 
alınmalı. KDV inecekse inecek, ÖTV azaltılacaksa azaltılacak, SGK prim desteği 
gelecekse gelecek,  ucuz işletme kredisi verilecekse verilecek, uçak desteği 
genişletilecekse genişletilecek, ama bir an önce yapılacak ve beklenmeyecek. 
 
Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın Antalya’da sektör ile 
gerçekleştirdiği toplantıyı umut ışığı olarak görüyorum.  Umarım kısa sürede 
sonuç alırız. 
 
Çetin Altan üstadın dediği gibi “Enseyi karartmayacağız”. 
 
Saygılarımla.

Krizlere
tutunmak
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Denizli’nin 
en ünlü 
turizm 
merkezi 
UNESCO’nun 
da dünya 
miras 
listesinde 
yer alan 
beyaz 

cennet Pamukkale Hierapolis ören yeri geçen yıl olduğu 
gibi bu yılda Türkiye’deki 188 ören yeri içinde ‘en çok 
ziyaret edilen ören yeri’ oldu. Efes Antik Kenti’ni  geride  
bırakan Pamukkale Hierapolis ören yerini 2015 yılının 
ilk 9 ayında 1 Milyon 451 bin 652 yerli ve yabancı turist 
ziyaret etti. Efes Antik Kentini ise aynı dönemde 1 milyon 
401 bin 292 turist ziyaret etti. Denizli Turistik Otelciler 
ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi 
Murat Şen, Pamukkale’nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
ören yerleri ziyareti açısından ilk sırada yer almasının 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 

TOBB Turizm Meclisi 
Başkanı ve TÜROFED 
Başkanı Osman Ayık, 
Fransa’nın en üst 
düzey nişanı olan 
Legion d’Honneur 
madalyasını alan 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kutladı. Fransa’nın en 
üst düzey nişanı olan Legion d’Honneur madalyası, 
Türkiye-Fransa ilişkilerine katkılarından dolayı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na verildi. TOBB Turizm Meclisi 
Başkanı ve TÜROFED Başkanı Osman Ayık, yayımladığı 
mesaj  ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
kutladı. Başkan Ayık yaptığı açıklamada, “Türkiye-
Fransa ilişkilerine katkısı nedeniyle Sayın 
Hisarcıklıoğlu’nun Fransa İmparatoru Napolyon’un 
1804 tarihinden itibaren verdiği nişanın sahibi  olması 
Türk-Fransız ilişkilerinde büyük bir öneme sahiptir. 
Bu madalyayı ülkemize getiren Sayın Hisarcıklıoğlu’nu 
gönülden kutluyorum. Bu madalya Türk-Fransız 
ilişkilerini geliştireceğine olan inancımız çok büyüktür” 
diye konuştu.

Bodrum Belediye 
Başkanı Mehmet 
Kocadon, Germania 
Fluggesellschaft 
yetkilileri ve TAV 
pazarlama müdürü 
Serkan Karahatay, 

Almaya ile Bodrum arasında tarifeli uçak seferlerinin 
başlayacağını duyurdular. İlk etapta haftada birer 
sefer olmak üzere 2016 Mayıs ayından Ekim ayı sonuna 
kadar Bodrum ile Almanya arasında tarifeli seferlerin 
başlayacağının açıklandığı basın toplantısında, uçuşların 
Bodrum ile Hamburg ve Bodrum ile Berlin arasında 
olacağı açıklandı. Toplantıda, 2016 yılı için turizm 
çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini belirten 
başkan Kocadon, “Bodrum’a Almanya’dan tarifeli uçak 
seferleri koyuyorlar. Bu bir ilk. Tabii ki bizim için çok 
büyük bir avantaj. Burada esas amacımız kış turizmini 
geliştirmek” dedi. 

İzmir Turist 
Rehberleri Odası 
(İZRO) Başkan 
Vekili Serdar 
Çelenk, Ege 
Turistik İşletmeler 
ve Konaklamalar 

Birliği Derneği’ni (ETİK) ziyaret etti. İZRO Başkan Vekili 
Serdar Çelenk Etik’i ziyaretinde, turizmin zor günlerden 
geçtiğini belirterek, turizm paydaşlarının ortak bir 
çalışma ve dayanışma içinde olmaları gerektiğini 
söyledi. ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı 
Mehmet İşler ise rehberlerin turizm sektöründe 
önemli bir yere sahip olduklarını, İZRO ile dönem 
içinde güçlü bir iletişim kurduklarını belirtti. İşler, 17 
Aralık seçimlerinde genç ve dinamik bir ekibin oda 
yönetimine gelmesinin İzmir için bir kazanç olacağını, 
ETİK ve TÜROFED ile rehberlerin iletişiminin daha da 
gelişmesini umduklarını sözlerine ekledi. 

Kısa Haberler 

TÜROFED, Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu kutladı 

 Almanya-Bodrum  
uçuşları başlıyor

İZRO, ETİK’i ziyaret etti 

Pamukkale ilk 9 ayda 
birinciliği bırakmadı
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Dünyanın en büyük turizm 
fuarları arasında gösterilen 
Londra’daki World Travel 
Market (WTM) fuarına, EXPO 
2016 Antalya da katıldı. Türkiye 
için ayrılan bölümde stant açan 

EXPO 2016 Antalya Ajansı, ziyaretçilere broşür, tanıtım 
filmleri ve sanal gerçeklik gözlüğü ile alanı ve EXPO’yu 
tanıttı. İngiltere’nin başkenti Londra’da Excel Olimpia’da 
düzenlenen WTM’ye Türkiye, 583 metrekarelik bir alan 
ile katıldı. Otel, havayolu, turizm şirketlerinin yanı sıra 
Türkiye’nin ilk EXPO’su olan EXPO 2016 Antalya Ajansı 
da açtığı bir stant ile Türkiye için ayrılan bölümde 
yerini aldı. EXPO 2016 Antalya Ajansı Tanıtım ve Halkla 
İlişkiler Direktörü Burak Katmer, standı ziyaret eden 
katılımcılara Türkiye’nin ilk EXPO’sunu anlattı. 

Uluslararası 
marka 
değerlendirme 
kuruluşu 
Brand Finance, 
Türkiye’nin en 
değerli markalarını 

sıraladı. Türkiye’nin En Değerli Markaları araştırmasının 
sonucunda göre bu sene 100 markanın toplamı 34 
milyar 383 milyon ABD Daları değerinde olduğu ve 
geçen seneye kıyasla yüzde 15 yükselme gösterdiği 
belirlendi. Turkey 100 tablosundaki markaların toplam 
değeri, bu seneki Global 500 tablosunun toplam marka 
değerinin yüzde 4’üne eşit geldi. Araştırmada bu oranın 
her yıl bu oran artmakta olduğu ve Türk markalarının 
gittikçe daha fazla değer kazandığı belirtildi. Listeye 
turizm markalarımızdan sadece Odeon girdi. Odeon 100 
marka içinde 61. sırada yer aldı. 

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın 
(TAVAK) 4 yıldır yaptığı Avrupalı Türklere yönelik turizm 
araştırmasının sonuçlarına göre bu yıl Türkiye’ye 
gelmeyi planlayan Avrupalı Türk turist sayısı 1 Milyon 
900 binde kaldı ve harcamaları da ilk defa 1000 Euro’nun 
altına düşerek 980 Euro olarak belirlendi. Bunun en 
büyük nedenlerinden biri; Avrupalı Türklerin bu yıl 
Türkiye’de geçirecekleri gün sayısında bir düşüş olması. 
Artık 4 hafta kalmak yerine 24 gün kalmayı tercih 
ediyorlar. Böylece Türkiye’de Türk turizmine büyük 
katkıda bulunan ama Türkiye tarafından fazla ciddiye 
alınmayan Avrupalı Türk turistler yavaş yavaş Türkiye’ye 
olan ilgilerini azaltmış bulunuyorlar. Gerek Turizm 
Bakanlığı’nın gerekse TÜRSAB’ın fazla ciddiye almadığı 
Türk turistler arasındaki gençler büyük bir oranda Ibiza, 
Mallorca, ABD gibi ülkelere daha fazla ilgi gösteriyorlar.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın ilk toplantısında vakıf 
bütçesinin arttırılması çalışmaları yapıldı. Alanya 
Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu, yeni dönemin ilk 
toplantısını yaptı. Aynı zamanda Alanya Belediye Başkanı 
olan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yeni başkanı 
Adem Murat Yücel, toplantı sonunda şu açıklamayı yaptı: 
Bundan önceki dönemde görev almış ve özverili çalışmış 
olan ve ALTAV’ı bu günlere taşıyan herkese teşekkür 
ediyorum. İlk toplantımızda görev dağılımı yaptık. 
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya 
Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) üyelerinden başkan 
yardımcılarımızın olmasına karar verdik. Üyemiz Şükrü 
Cimrin ise muhasip görevini almıştır. Önceki dönemde 
yapılanların üzerine ne katabileceğimizi görüştük. Farklı 
tanıtım çalışmaları üzerinde konuştuk. Bu çalışmalar 
doğrultusunda vakıf bütçemizin 4-5 kat arttırılması ve 
kaynak sağlanması konusunu masaya yatırdık.

Kısa Haberler 

Expo 2016,  
World Travel Market’te  

Odeon 100 marka içinde

Avrupalı Türkler 
Türkiye’ye sırt çevirdi 

Tanıtım bütçesi artacak
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Misafir 
memnuniyetine 
dayalı 
anketlerde 
ön sıralarda 
yer alan ve 
sınırsız hizmet 

anlayışı ile 13 yıllık deneyimini birleştirerek Avrupalı 
misafirlerin vazgeçilmezi haline gelen Titanic Beach 
Lara, Repeat guest misafirlerine özel kutlama yemeği 
düzenledi. Defalarca konaklayan misafirler, Titanic 
Beach Lara Genel Müdürü Hediye Çete tarafından özel 
bir gecede ödüllendirildi. 2-27 kez konaklama yapan 
misafirler, keyifli anların yaşandığı gecede genel müdür 
Hediye Çete ve departman yöneticileri tarafından özel 
olarak ağırlandı. Hatırı sayılır repeat guest oranıyla 
hizmet veren Titanic Beach Lara 13 yılın vermiş olduğu 
tecrübeyle hareket ederken aynı zamanda yeniliklere 
açık yönüyle de dikkat çekiyor. 

Her yıl Thomas Cook 
tarafından, misafirlere 
anketler sonucunda 
belirlenen Sunny Heart 
ödülleri arasında 
Sentido Lykia Resort 

& Spa “Dünyanın En İyi Sentido Oteli” olma başarısını 
gösterdi. Misafirlerine huzur, sakinlik ve kaliteyi taahhüt 
eden Sentido Lykia Resort & Spa, hemen yanında yer 
alan dünyanın aktivitesi en bol otellerinden biri olan ve 
aynı zamanda 2015 Sunny Heart ödüllerinde en iyi aile 
otellerinden biri seçilen Liberty Hotels Lykia’nın tüm 
faaliyetlerinden  faydalanma imkanı da tanıyor. Konu 
hakkında kısa bir açıklama yapan Genel Müdür Mehmet 
Biçer,  “Her iki tesisimizin aldığı ödüller, özellikle 
Sentido Lykia Resort & Spa’nın, Sentido otelleri içinde 
dünya birincisi olması bizler için sürpriz olmadı. Başta 
mesai arkadaşlarım olmak üzere, emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) 3. çeyrek turizm 
istatistiklerini açıkladı. 
Buna göre; turizm gelirleri 
üçüncü çeyrekte yüzde 
4.4 azalarak 12.3 milyar 

dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve 
marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 80,9’u yabancı 
ziyaretçilerden, yüzde 19,1’i ise yurt dışında ikamet eden 
vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan 
harcamaların 8 milyar 967 milyon 301 bin dolarını 
kişisel harcamalar, 3 milyar 326 milyon 888 bin dolarını 
ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte 
yabancıların ortalama harcaması 670 dolar, yurt dışında 
ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 881 
dolar oldu. Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 
ise 706 dolar oldu. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi 
sayısı 2015 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 1,9 artarak 17 milyon 408 bin 994 
kişi oldu. Bunların yüzde 84,8’ini (14 milyon 761 bin 540 
kişi) yabancılar, yüzde 15,2’sini (2 milyon 647 bin 454 
kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Kısa Haberler 

Titanic Beach Lara’dan 
özel kutlama 

Sentido Lykia Resort & Spa 
dünyanın en iyisi oldu 

Turizm gelirimiz azaldı

5-6 Kasım 2015 
tarihlerinde Hollanda’nın 
Lahey kentinde 
gerçekleştirilen 
HOTREC 71. Genel 
Kurulu’na, Türkiye 
Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED)’nu temsilen 
TÜROFED Yönetim 
Kurulu üyesi Gülçin 
Güner katıldı ve çeşitli 
görüşmeler yaptı. Bütçe 
görüşmelerinin, turizm 

sektöründeki gelişmelerin ve otel sınıflandırmaları, 
vize uygulamaları, sürdürülebilirlik gibi sektörün 
önemli konularının gündeme geldiği HOTREC 71. Genel 
Kurulu’nda, ayrıca Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü’nün Turizmde Küresel Etik İlkeleri de HOTREC 
tarafından kabul edildi. HOTREC 72. Genel Kurulu ise 
27-28-29 Nisan 2016 tarihlerinde Slovakya’nın başkenti 
Bratislava’da gerçekleştirilecek.

TÜROFED, HOTREC  
71. Genel Kurulu’nda
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Her yıl geleneksel olarak 
DorukNet tarafından 
gerçekleştirilen ve bu 
yıl 13.’sü düzenlenen 
Altın Örümcek Web 
Ödülleri’nde, G20 
Zirvesi’nin merkez oteli 

olan Regnum Carya Golf&SPA Resort’un web sitesi, en 
iyi web sitesi seçildi. 37 kategoride 322 finalistin yarıştığı 
ödül programında, jüri üyelerinin değerlendirmelerinin 
yanı sıra halk oylaması ile de en iyiler belirlendi. Halk 
oylamasında, otel kategorisinde, 322 web sitesi için 18 
binin üzerinde oy kullanıldı. İnternet kullanıcılarının 
yaptığı oylamada, Antalya Belek’te bulunan ve G20 
Zirvesi’nde devlet başkanlarını ağırlayacak olan Regnum 
Carya Golf&SPA Resort, en iyi web sitesi ile hizmet 
veren otel seçildi. Regnum Carya Golf&SPA Restort, 
geçtiğimiz Ağustos ayında yine internet kullanıcıları 
tarafından ‘Dünya’nın en iyi oteli’ seçilmişti.

Yurt içi ve yurt 
dışındaki büyümesine 
hız kesmeden devam 
eden Divan Grubu, 
20. otelini Mersin’de 
açıyor. Bu önemli liman 
kentine üstün hizmet 
kalitesini taşıyan Divan 
Mersin’de, toplam 
170 deniz manzaralı 

oda bulunuyor. Hem iş seyahatleri hem de tatil amaçlı 
konaklamalar için tasarlanan otel, misafirlerine 
benzersiz bir konaklama deneyimi sunuyor.  Divan 
Mersin, modern mimarisi, şık dekorasyonu ve tamamı 
deniz manzaralı konforlu odalarıyla beş yıldızlı bir otelin 
tüm avantajlarını misafirlerine sunuyor. Otelde, Divan 
klasiklerinin yanı sıra Türk ve Dünya Mutfağı’na özgü 
tatların sunulduğu Divan Pub ve pastane lezzetlerinin 
yer aldığı pastane köşesi bulunuyor. Ayrıca, benzersiz 
ambiyansıyla çatı terasında bulunan Azure Terrace 
Bar & Lounge, iş yemeklerine ve dost sohbetlerine ev 
sahipliği yapıyor.

Dünya’da yılda 92 farklı 
şehirde gerçekleştirilen 
Ironman yarışı, bu 
yıl Türkiye’de ilk 
kez Özaltın Holding 
bünyesindeki Gloria 
Hotels & Resorts 

sponsorluğunda, Türkiye’nin turizm merkezi Antalya’nın 
Belek ilçesinde gerçekleşti. Gloria Ironman 70.3 
Turkey yarışı, Gloria Sports Arena’daki bitiş noktasına 
varılmasıyla başarıyla tamamlandı. 60 farklı ülkeden bin 
224 sporcu 1.9 kilometrelik yüzme etabının ardından, 
90.2 kilometre bisiklete bindikten sonra, 21.1 kilometre 
koşarak yarışı bitirdi. Antalya Belek’te gerçekleşen 
yarışta bin gönüllü, operasyona ve yarışçılara destek 
amaçlı parkurlarda ve parkur çevrelerinde görev aldı. 
Antalya’yı adeta bir spor cennetine çeviren yarış, yerli 
halk tarafından da oldukça ilgi ve destek gördü. Gloria 
Ironman 70.3 Turkey yarışının spor dünyasında yarattığı 
muhteşem heyecanı Gloria ailesi ile birlikte yaklaşık 
10.000 kişi yerinde seyretti.

Kısa Haberler 

Regnum Carya’ya  
bir ödül daha 

Divan, Mersin’e geliyor

60 ülkenin Ironman’leri 
Antalya’da yarıştı 

TÜRSAB 22. Olağan 
Genel Kurulu sonucu 
başkan değişmedi. 
Büyük bir merakla 
beklenen seçim 
sonrasında Başaran 
Ulusoy, 9. Kez 
başkanlığa seçildi. 
Başaran Ulusoy, Emin 
Çakmak ve Firuz 
Bağlıkaya’nın yarıştığı 
TÜRSAB 22. Olağan 
Genel Kurulu sona 

erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre 3783 acentenin oy 
kullandığı seçimi, 1688 oyla Başaran Ulusoy kazandı. 
Firuz Bağlıkaya 1014 Emin Çakmak ise 1060 oy 
aldı. Başaran  Ulusoy’un yönetim kurulu listesi şöyle: 
Başaran Ulusoy, Bülent Katkak, Çetin Gürcün, Burak 
Tonbul, Davut Günaydın, Ercan Mahmut Durmuş, Kerim 
Çavuşoğlu, Rıza Gençay, Numan Olcar.

Başaran Ulusoy yeniden 
TÜRSAB başkanı oldu  
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Haber 

Bakan Mahir Ünal 
turizmcilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ve bakanlık bürokratları Antalya’da 
turizmcilerle buluştu. Toplantıda Türkiye ile Rusya arasındaki krizin 
turizme etkileri ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantı 
sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Ünal,  
“Turizmin etkilenmemesi için gerekli önlemleri alacağız” dedi. 

TÜROFED / 18



Antalya Akra Barut Hotel’de 
gerçekleştirilen toplantıya 
Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 
TÜROFED Başkan Yardımcısı 
Sururi Çorabatır, FETOB Başkanı ve 
TÜROFED Başkan Yardımcısı Yavuz 
Torunoğulları, GETOB Başkanı ve 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi 
Bülent Bülbüloğlu, KODER Başkanı 
ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi 
Tacettin Özden, BODER Başkanı ve 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi 
Halil Özyurt, ALTİD Başkanı ve 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi 
Burhan Sili, AKTOB Başkanı Yusuf 
Hacısüleyman, AKTOB Başkan 
Yardımcısı Erkan Yağcı’da katıldı.  
 
Toplantılar devam edecek 
Toplantı öncesinde basın 
mensuplarına kısa bir açıklama 
yapan Bakan Mahir Ünal, “Son 
yaşanan Rusya krizinden en 
çok etkilenecek olan şehrimiz 
Antalya’dır. Antalya turizm 
sektörümüz için çok önemli. 
Antalya yılda 4,5 milyon Rus turist 
ağırlıyor. Antalya bildiğiniz gibi 
geçtiğimiz günlerde G20 zirvesine 
ev sahipliği yaptı. G20 tarihinde 
yapılan en iyi toplantı oldu. 

Antalya’nın bu nedenle yıldızı 
parladı. Öncelikle Antalya’nın bu 
parlayan algısını sürdürülebilir 
kılmak ve sektör temsilcilerinin 
bu krizden en az etkilenmesini 
sağlamak bizim görevimizdir. 
Turizmcilerimizle Antalya’da bir 
araya gelmekten memnuniyet 
duyuyorum. Bu toplantı Antalya’ya 
ilişkin bir toplantı olacak. 
Önümüzdeki ay içinde Türkiye 
turizmine yönelik daha kapsamlı bir 
toplantı yapacağız. Bu toplantıda 
devletin turizme nasıl destek 
vermesi gerektiğini, turizm 
stratejisini hazırlanması gerektiğini

 ve 4 yıl boyunca yapılacak yasal 
düzenlemeleri daha kapsamlı 
olarak masaya yatıracağız” dedi.  
 
Toplantıyı değerlendirdi 
Bakan Ünal ve turizmciler yaklaşık 
2.5 saat süren toplantıda fikir 
alışverişinde bulundu.  
“Turizm Sektörü Buluşmaları” 
adını taşıyan toplantı sona erdikten 
sonra Bakan Ünal bir kez daha 
basın mensuplarının karşısına 
geçerek toplantıyı değerlendirdi. 
Bakan Ünal, toplantıda sorunları 
ve alınması gereken tedbirleri 
konuştuklarını söyleyerek, 
“Turizmin etkilenmemesi için 
gerekli önlemleri alacağız” dedi.  
 
Sorunları ve çözüm önerilerini 
konuştular 
Bakan Mahir Ünal’ın açıklamaları 
şöyle: “Rusya ve Türkiye arasındaki 
uçak krizi sürecinde 24 Kasım’dan 
itibaren sektör temsilcileri ile 
düzenli olarak görüştük. 25 
Kasım’da bakanlığımız bünyesinde 
oluşturduğumuz kriz masası ile 
konuyu yakından takip ettik. Ayrıca 
konu Bakanlar Kurulu’nda ele 
alındı. Sadece turizm açısından 
değil birçok alanda bu sürecin 
doğru yönetilmesi için hükümetimiz 
çalışmalar yaptı. Bakanlık olarak 
Antalya’nın ve sektör temsilcilerinin 
bu süreçten etkilenmemeleri 
yönünde bir araya geldik. Yaklaşık 
2,5 saat süren toplantıda sektör 
temsilcilerimizin sorunlarını 
ve çözüm önerilerini konuştuk. 
Turizmcilerimizin ele aldığı konular 
tanıtım, pazarlama ve halkla 
ilişkiler ile ilgili sorunlar oldu. 
Havayolu ulaşımı için kolaylıklar, 

mevzuat düzenlemeleri konularında 
görüşmelerimizi yaptık. Kısa, orta 
ve uzun vadede neler yapılması 
gerektiği konusunda fikir 
alışverişinde bulunduk. 

Sorunlar Bakanlar Kurulu’na 
taşınacak 
Daha önce 2015 yılında sağlanan 
yakıt desteğinin devamına ilişkin 
açıklamalarımız olmuştu. Bunun 
kapsamının genişlemesi için bir 
çalışmamız olacak. Sektörün öneri 
ve talepleri oldu. Bu talepleri 
Bakanlar Kurulu’nda ele alacağız. 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda 
da bunları görüşeceğiz. Sektör 
temsilcilerinin acil sorunları var. 
Bunların çözümü için hızlı bir 
hareket içinde olacağız.  
 
“Gerekli önlemleri alacağız” 
Sektör temsilcilerine teşekkür 
ediyorum. Şunu bilmelerini 
istiyorum. Turizm bizim için 
kıymetli bir sektördür. Turizm 
alt yapımız tüm dünyada örnek 
gösterilen ve diğer ülkeler 
tarafından incelenen bir yapıdadır. 
O yüzden turizm sektörümüzün 
sorunlarını öncelikli olarak 
görüyoruz ve krizlerden 
etkilenmemesi için gerekli 
tedbirleri alacağız. Kendi içindeki 
nedenlerden dolayı son 1.5 yıldır 
Rusya pazarında daralma söz 
konusuydu. Bu süreçten sektörün 
etkilenmemesi için gerekeni 
yapacağız. Antalya özelinde değil 
tüm Türkiye genelini kapsayacak 
şekilde hem 2007’de hazırlanan 
vizyon belgesini yenilemek ve 
yapısal tedbirleri almak için sektör 
temsilcileri ile bir araya geleceğiz.” 
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TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 
Rus TV kanalı Channel  5’e Türkiye 
ve Rusya arasındaki uçak krizi 
hakkında röportaj verdi. Başkan 
Ayık, “Bu kriz daha da büyümemeli” 
dedi. 

Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Ayık, Suriye sınırında Türk 
jetleri tarafından düşürülen Rus 
uçağının etkileri üzerine Rusya’nın 
TV kanalı Channel 5’e (National 
Russian TV Broadcasting Company) 
açıklamalarda bulundu. 

Başkan Ayık, iki ülke arasındaki 
sorunun çok ciddi bir boyutta 
olduğunu ancak bunun yıllardır 
süren işbirliği sayesinde 
atlatılabileceğini söyledi. Türkiye 
ve Rusya arasındaki dostluğa ve 
işbirliğine değinen Osman Ayık, 
“Türkiye ve Rusya arasında çok 
eski tarihlere dayanan bir işbirliği 
bulunmaktadır. Yani Türkiye ve 
Rusya arasında 30 milyar dolarlık 
ekonomik işbirliği bulunuyor. 
Bu nedenle sürecin daha ılımlı 
ve dostane geçirilmesi iki ülke için 
de yararlı olacaktır.

Gerginliğin artması ve krizin 
büyümesi iki ülke açısından zararlı 
sonuçlar ortaya çıkaracaktır. 

Bu kriz daha da büyümemeli. 
İki tarafın konuya çok hassas 
yaklaşmasını istiyoruz” dedi.

Haber 

Osman Ayık Rus TV  
kanalına krizi değerlendirdi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Ayık, Rus TV kanalına Türkiye ve Rusya arasındaki uçak krizini 
değerlendirdi. Rusya ile Türkiye arasında tarihi bir işbirliği bulunduğunu 
söyleyen Başkan Ayık, “Bu kriz daha da büyümemeli” dedi. 
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WTM 

TÜROFED 
World Travel Market’te

Türkiye için en önemli fuarlar arasında yer alan World Travel Market, 
İngiltere’nin Londra kentinde gerçekleştirildi. Türkiye Otelciler 
Federasyonu (TÜROFED) de böylesi önemli bir fuarda yer alarak pazarın 
nabzını tuttu. TÜROFED Başkanı Osman Ayık liderliğinde Londra’ya giden 
turizmcilerimiz önemli görüşmeler yaparak pazarın gidişatı hakkında 
bilgiler aldı. 
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Dünyanın en önemli turizm fuarları 
arasında gösterilen World Travel 
Market, Londra’da gerçekleştirildi. 
Türkiye’den ağırlıklı olarak Ege 
Bölgesi’nden turizmcilerin yer 
aldığı fuarda ülkemizin değişik 
bölgelerinden turizmciler de yer 
aldı.  
 
TÜROFED’i İngiltere’de TÜROFED 
Başkanı Osman Ayık, TÜROFED 
Başkan Yardımcıları Yavuz 
Torunoğulları ve Mehmet İşler, 
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi 
Bülent Bülbüloğlu ve TÜROFED 
Koordinatörü Necip Boz temsil etti.  
 
Geçen seneye göre daha hareketli 
olduğu gözlemlenen fuar İngiltere 
pazarındaki ilk satışları da gözler 
önüne serdi. Ön rezervasyonlar 
geçen senenin aynı dönemine 
göre yüzde 20-25 oranında düşüş 
gösteriyor. İngiliz turistler daha 
çok Ocak ve Şubat aylarında 
rezervasyonlarını yaptırdığı için 
ön rezervasyonlardaki düşüş 
turizmcilerimizi fazla tedirgin 
etmedi. Turizmcilerimize göre 
pazarda yapılacak çalışmalar 
bu düşüşü telafi edebilir. Ancak 
turizmcilerimiz bu düşüşün ciddiye 
alınmaması durumunda ciddi 
sorunların olacağını da ekliyor. 
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WTM 

Osman Ayık:  
“Pazar payımızı arttırmamız mümkün” 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 
World Travel Market ve İngiltere pazarını değerlendirdi. İngilizler için 
seyahatin çok önemli olduğunu hatırlatan Ayık, “Türkiye olarak bu 
pazardan daha fazla turist ağırlayabiliriz” dedi. 

Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı Osman Ayık’ın 
açıklamaları şöyle:  
İngiltere’de  Türkiye hakkındaki 
olumsuz haber ve yorumlar ister 
istemez Türkiye’ye olan tatil akışını 
olumsuz etkiledi. Yapılan özel 
fiyat çalışmaları ve indirimlerle 
düşüş limitli seviyede kaldı. Belki 
bu son yaşananlar olmasaydı biz 
belki bu yüzde 2’lik düşüşü de 
yaşamayacaktık.  
 
Pazar payı arttırılabilir 
İngiltere pazarından daha çok 
pay almak mümkün. Türkiye bir 
seçimden çıktı. Eğer Türkiye, 
huzurlu yaşayan bir ülke konumuna 
gelirse bu pazarlardan biz çok daha 
fazla pay alabilmemiz mümkün. 
İspanya’ya yılda 9-10 milyon 
İngiliz gidiyor, Türkiye’ye gelen 
ise 2 milyon 600 bin civarında. 
Tabii ki mesafe, yakınlık ve İngiliz 
vatandaşlarının İspanya’da sahip 
olduğu ikinci konutlar bu farkta 
etkili. Ama yine de bizim bu 
pazardan alacağımız pay var.  
 
Büyüme devam eder 
2016 yılı 2015 yılından kötü 
olmaz. Hatta üzerine bir şeyler 
koyacağımızı da düşünüyorum. 

Özellikle Suriye’deki olaylar 
sakinleşirse, ülke içinde barış 
ortamı sağlanır ve Ukrayna ve 
Rusya arasındaki sorunlar da 
çözülürse ve tabi ki dünyada 
ekonomik olumsuzluklar 
yaşanmadığı taktirde İngiliz 
pazarında büyümeye devam 
edebiliriz.  
 
Fiyatların geri gelmesi zaman 
alacak 
2015 yılında birçok pazarda ve 
Avrupa’da çok ciddi fiyat tavizleri 
verildi. Bu fiyat tavizlerine en 
olumlu tepkiyi Almanya, İngiltere 
ve bazı Avrupa ülkelerinden 
aldık. Aslında İngiliz pazarında 
çok fazla gerileme olmamasının 
nedenlerinden biri de bu fiyatlara

 gelen olumlu tepkiler oldu. Yüzde 
10 ila 35-40 arasında değişen fiyat 
indirimleri yapıldı. O yüzden bizim 
bu fiyatları geri getirmemiz birkaç 
yılımızı alır. 
 
İlk satışlarda düşüş var 
Fuarda tur operatörleri ile de 
görüşmeler yaptık. 2016 satışlarının 
henüz istenilen düzeyde olmadığını 
gördük. İngiltere pazarında 
satışlar çok erken başlıyor. 
İngilizler şimdiden 2017 yılını 
satmaya başladılar. Bana gelen 
ilk haberlere göre 2016 yılının 
satışları geçen seneye göre yüzde 
8 gerilerde görünüyor. İngiltere 
pazarı için önümüzde zaman var. 
Toparlanacağını düşünüyoruz.”
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WTM 

Yavuz Torunoğulları:  

“Fuardan sonraki hamleler çok önemli”

Mehmet İşler:  “Hareketlilik bekliyoruz”

Geçen sene yapmış oldukları açıklamalarda 2015 yılında Türkiye’nin önündeki en 
büyük tehlikenin Rusya pazarı olduğunu söylediğini belirten TÜROFED Başkan 
Yardımcısı ve FETOB Başkanı Yavuz Torunoğulları şöyle konuştu: “2015 yılında 
beklenen oldu” dedi. Torunoğulları, “Rusya pazarının siyasi ve ekonomik durumu 
gelişmelerin olumsuz olacağını göstermişti. Beklenilen gibi oldu. Özellikle Rus 
pazarına bağlı Kemer gibi Antalya›nın belli bölgeleri daha çok etkilendi. Bizim 
Fethiye ve Dalaman olarak Rus pazarından şu kadar etkilendik dememiz yanlış 
olur; çünkü bu pazardan aldığımız rakam düşük.  
 

Tanıtım ve imaj çalışmaları sadece fuarlara endeksli olmamalı. Fuar sonrasındaki hamleler de önemli. 
Temel pazarlarda gücümüzü koruyacak hamleleri yapmaya devam edip sayımızın düşük olduğu pazarlara 
dönük çalışmalar da yapmalıyız. Britanya pazarının kontratları hazirandan önce yapıldı. 2015’ten 2016’ya 
2014 yılından 2015’e geçen fiyatları koruduk. Aslında bizim şu anda 2014 fiyatlarımız pazarlanıyor.  Eğer 2015 
yılından kötü olmayacaksa biz vermiş olduğumuz ile devam ederiz. Ekstra bir aksiyon veya indirime gidileceğini 
sanmam. Görüntü şimdilik böyle. Mesele tüketicinin talebi ve tur operatörünün politikası. Ülkemizde benzeri 
istikrarsızlıklar olursa tur operatörleri o zaman hamle yapacak. Bizim rakip olarak gördüğümüz Yunanistan, 
İspanya gibi ülkelere yönlendirme yapacak.”

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler’in açıklamaları şöyle: 
“Türkiye, 36’ncısı yapılan WTM’ye çok büyük bir stand ile katıldı. İngiltere, Türkiye 
için vazgeçilmez kaynak pazarlardan biri. İngiltere pazarı geçen sene yatay geçiş 
gösterdi. Çok az bir eksi ile kapattı. 2015’in en önemli yıldızları Almanya, Orta 
Avrupa ve İran pazarındaki artışlardı. Türkiye Rusya açığını buradaki artışlarla 
dengeleyerek aradaki büyümenin turist sayısındaki negatif büyümenin önüne 
geçti. WTM’de gördüğümüz ise şudur: Türkiye 2015 yılını 2016 yılında arayacak 
gibi görünüyor. Ama süreç devam edecek. Almanya, Orta Avrupa ve Balkan 
pazarlarının Türkiye’ye ilgisi fazla. 
 

İngiltere pazarına bakarsak yüzde 3-4 geride gibi görünüyor ama Ocak ayı gibi bu pazarda artışa geçecektir. 
İngiltere bu sene itibari ile Yunanistan’ı Almanya ile biraz daha fazla destekliyor. Yunanistan’ın verdiği fiyatlarla 
turizmde ihtiyacı olduğu bu pazarlara da önemli bir şekilde saldırıyor. Yeni Hükümet ve yeni bakanımızla birlikte 
Orta Avrupa ve İngiltere pazarında daha fazla tanıtım yapmamız bizim önümüzdeki engelleri kaldırır. Kendimizi 
daha iyi anlatacağımız bir döneme giriyoruz. İngiltere kaynak pazar olduğu için çok önemli.  İzmir olarak ETİK 
ve İZKA olarak stand alarak fuarda yer aldık. İzmir’in WTM’de ikinci kez kendi başına standı oluyor. WTM, bu 
anlamda bizim için ve İzmir için önemli bir fuar.”
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Bülent Bülbüloğlu:  
“Agresif olmalıyız”

Zafer Alkaya: “Daha fazla önemsemeliyiz” 

TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu’nun açıklamaları 
şöyle: “İngiltere pazarındaki satışlar yaklaşık olarak yüzde 21 geriden geliyor. İngiliz 
turistler rezervasyonlarını Ocak-Şubat döneminde yapıyor. Bu döneme kadar ciddi bir 
çalışma yapmamız lazım. İngiltere’den Türkiye’ye tur operatörlerinin satışlarında geçen 
yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 21 gerideyiz. Bodrum, Dalaman, Fethiye 
veya Antalya’da farklılıklar olabiliyor. Ama ekside olduğumuz gerçek. Bizim İngiltere’de 
ciddi imaj sorunumuz ve pazarlama eksiklerimiz var. Satışların yüksek seyrettiği Ocak 
ve Şubat aylarını kaçırmayacak şekilde bu aylara kadar çok ciddi ve agresif çalışmamız 

lazım. Bunu yapamazsak telafisi olmayan bir süreç olacak. 
 
İngiltere, Türkiye’ye 2.5 milyon turist gönderiyor. İngiltere, Almanya ve Rusya’nın ardından 3. ülke konumunda. 
Bizim fuarda Bakanımızın veya en azından Müsteşarımızın, Tanıtma Genel Müdürümüzün olması gerekiyordu. 
Tabii seçimlerden yeni çıktık; o nedenle saygıyla karşılıyor ve kimseyi suçlamak istemiyorum ancak şu tarihten 
sonra hükümetimiz kurulur kurulmaz ve bakanımız belli olur olmaz bütün dünyada çok ciddi bir pazarlama 
çalışması yapılması lazım. Çünkü şuanda her yerde eksideyiz. Bölge olarak İngiltere bizim için çok önemli. Bu 
pazarı eksi kapatacak gücümüz yok. Yüzde 70 bölgemiz İngilizler ile doyuyor. Antalya’nın değerleri çok farklı. 
Orada Alman, Rus var; Hollandalı, vb. var. Ama bizde bunların hiçbiri yok. O yüzden biz İngiltere pazarını çok 
önemsiyoruz.  

AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Cornelia Diamond Genel Müdürü Zafer Alkaya’nın yaptığı 
açıklamalar şöyle: “2015 yılı 2014’e göre geride. Geride kapatacağımız kesin. Buradan 
çıkardığımız dersler önemli. Rus pazarının eksikliğinin nelere sebep olduğunu net olarak 
gördük. Burada en büyük ders belli pazarlara alternatifleri görmezlikten gelecek şekilde 
bel bağlamanın ne kadar yanlış olduğudur. Tabi ki Almanya ve Rusya lokomotif pazarlar. 
Bu pazarlardaki sıkıntılar büyük sorunlara neden oluyor. Çünkü alternatif pazarları 

devreye sokamıyoruz. Alternatif pazarlarla ilgili yeterli çalışmamız yok. Bunu bir politika olarak belirleyemedik 
benimseyemedik. Bir ana pazar kolaylığı içinde bugünlere geldik.  
 
İngiltere’de karamsar tablo çizmek için çok erken. Bugünden İngiliz pazarını değerlendirmek ve bir görüş 
bildirmek yanlış olur. İngiliz pazarı her zaman Türkiye’ye ilgi gösteren bir pazar. Burada anormal bir gelişme 
ve sıkıntılı bir süreç beklemiyoruz. Ama bizim performansımız, İngiltere’deki gelişmeler, Türkiye’deki politik 
gelişmeler ki şimdi bir muhatap var artık karşımızda diyorlar. Gerek Avrupa’daki pazarlarda konuştuğumuz 
insanlar karşımızda istikrar olabilir düşüncesindeler. Bunun da oransal değerini şimdiden belirtmek doğru 
olmaz. Zaman içinde göreceğiz. Tur operatörleri ile 2015’i değerlendirip 2016’yı konuşuyoruz. Bizi endişeye sevk 
edecek bir tablo yok. Her zaman söylüyoruz İngiltere bizim için çok önemli. Bizim üçüncü pazarımız. Dolayısı ile 
bu pazarı daha fazla önemsememiz gerekiyor.” 
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Alper Alp: “Hayal kırıklığı yaşadık”

Tayfun Başkurt: “2015 ile aynı seviyede olabilir”

KAPTİD üyesi ve Stone Concept Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alp’in 
açıklamaları şöyle: “Dünya’nın en büyük 2. turizm fuarı olan WTM London’a büyük 
beklentilerle katıldım. Dünyanın her yerinden turizmcilerin katılım gösterdiği 
fuarda yer alarak Kapadokyamızın tanıtımını en iyi şekilde yapmak amacındaydım. 
Fakat fuarın ilk günü anladım ki beklentilerimiz karşılık bulamayacak. Maalesef 
WTM’in ülkemiz adına çok başarılı geçmeyeceği ilk günden belli olmuştu. Diğer 
ülke standları özellikle Uzakdoğu ülkelerinin standları yoğun ilgi görürken 
ülkemize olan ilgi yok denecek kadar azdı. 
 

Tabii ki bu düşük ilginin sebepleri de var. Bunların en önemlisi ülkemizdeki terör olaylarından ötürü güvenlik 
sorunu, uzun süredir içinde olduğumuz seçim süreci, komşu ülkelerle sorunlar ve en önemlisi Suriye’nin içinde 
bulunduğu iç savaş. Bu olaylar nedeniyle Türkiye’ye turist gönderen ülkelerin dışişleri bakanlıkları tarafından 
yapılan Türkiye’ye gitmeyin uyarılarıdır. Tabii ki bu sorun sadece ülkemizin sorunlarından ibaret değildi. 
Londra’da 2 tren hattının grevde olması fuar alanına ulaşımda büyük zorluklara sebep oldu. Türkiye standının 
dizaynı da diğer ülke standlarına göre çok fazla cezbedici olmadığı gibi son derece sönük ve karmaşık bir 
görüntüye sahipti. Sonuç olarak WTM London fuarı ülkemiz be biz katılımcılar adına hayal kırıklığı ile sonuçlanan 
bir fuar olmuştur.”

Martı Resort Marmaris ve Martı La Perla Marmaris’in Genel Müdürü Tayfun 
Başkurt’un açıklamaları şöyle: “2015 kolay bir yıl olmadı zor bir yıl oldu. Londra 
2016 yılı için ilk fuar. Rakamların net olarak ortaya çıkmadığı bir fuar. 2016 
yılı kolay bir yıl olmayacak. Ama sevindirici durum şu tur operatörleri uçak 
iptali yapmadı. Sıkı takip edilmesi gereken tur operatörleri ile sıkı diyalogların 
olması gereken bir yıl. Açıkçası ben ümitsiz değilim. Mahvolduk gibi laflar 
kullanmıyorum. Kolay bir yıl değil ama mücadele ederek 2015 yılının önüne 
geçecek bir yıl olur diye düşünüyorum. İngiltere pazarı 2015 yılı ile aynı seviyede 
olabilir. Avrupa pazarında bir sıkıntımız var. Avrupa pazarına biraz yükleniyor 

ve ayrıca alternatif pazarlara açılmaya çalışıyoruz. İskandinavya, Ortadoğu pazarları gibi pazarlara açılmaya 
çalışıyoruz böylece açıkları kapatmaya uğraşıyoruz.  
 
2016’nın nasıl gideceği çok önemli. 2016 yılı için belirsizlik var. 2016’yı 2015 gibi kapatmayı becerebilirsek ondan 
sonraki süreçte eski ivmemizi yakalarız diye düşünüyorum. Yunanistan ve İspanya’nın da fiyatlarını kırmış 
olmasının da önemi var. İspanya ve Yunanistan AB ülkesi olması nedeniyle avantajlılar. Bizim maalesef ülkemizde 
yaşanan sıkıntılardan dolayı böyle bir kayış oldu bu pazarlara. Ama ülkemiz her anlamda çok zengin. 2016’yı 2015 
gibi geçirirsek daha sonraki yıllarda toparlarız. Benim düşüncem 2015 yılını yakalarız. Bence 2016’ı 2015’ten kötü 
olmayacaktır. Belli olmaz 2015’i geçebiliriz de.” 
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Volkan Yorulmaz: “Pazar çeşitliliğini kaybettik”

Geylan Dursunoğlu:  

“Yaraları sarmak kolay olmayacak” 

Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı ve Ulusoy Tatil Köyü Genel Müdürü Volkan 
Yorulmaz’ın açıklamaları şöyle: “Kemer’de İngiltere pazarı neredeyse yok denilecek 
kadar az. Rusya dışındaki bütün pazarlar az aslında. İngilizler genelde Ege’yi tercih 
ediyor. Alanya ve Belek son dönemlerde biraz öne çıktı. Ancak olaya sadece İngiltere 
açısından bakmamak lazım. Kemer’de pazar çeşitliliği konusu bizim en büyük sıkıntımız 
olarak dikkat çekiyor. Bunların için de İngiliz, Alman, İsviçre, Hollandalı da var. Biz, 
Kemer’de ne yazık ki bu pazar çeşitliliğini kaybettik. Bu konuya özellikle yoğunlaşmamız 
gerektiğini düşünüyorum. 2015’te yaşadıklarımız bizi adeta silkeledi. Yaşanan olaylardan 
dolayı bir pazar planlaması da yapamadık. Bu durum sadece Kemer için değil, 

Antalya’daki bütün bölgeler için geçerli. Önümüzdeki süreçte umarım daha programlı ve planlı bir şekilde hareket 
edebiliriz.  
 
2013-14 yıllarındaki gelirlere geri dönmek için en az 3 yıl beklemek gerekiyor. Tabii devletin de bu anlamda 
destek planları var. Antalya milletvekili, Eski Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Onun da bu 
konuya çok sıcak baktığını biliyoruz. Kışın personel istihdamı ile ilgili destek nasıl olabilir bunları konuştuk. Ancak 
şu da bir gerçek ki, turizmde bir yangın var. Herkesin bunu görmesi lazım. Ülkedeki sükunet ve huzur çok önemli. 
Çünkü tatil için gidilecek yerde ki en önemli ihtiyaç huzur olduğunu düşünüyorum.”

Regnum Carya Golf & Spa Resort Genel Müdürü Geylan Dursunoğlu’nun açıklamaları 
şöyle: “Otelcilik sektörünün önünde zorlu bir süreç var. 2015’te açıkçası turizmcinin 
çok canı yandı. Bu kadar çabuk bir şekilde yaraları sarmak kolay olmayacak. İngiltere 
ve Avrupa pazarının ilk sonuçlarını World Travel Market (WTM)’de alıyoruz. İngiltere 
pazarı hakikaten çok erken satış yapmaya başlıyor. Bir gerileme elbette var. Ancak 
ben bunun özellikle son 6-7 ayda Türkiye’nin dış pazardaki görünümüyle paralel 
olduğunu düşünüyorum. Bu gerilemenin önümüzdeki birkaç ay içinde yüzde 2’lik farkın 
kapanacağı hatta 1-2 puan öne geçeceği kanısındayım. Şu an çok endişe edilecek bir 
durum yok. Ancak herkesin tur operatörüyle birlikte satışları her gün takip etmesi 
gerekiyor. Bunları yapanların geçen seneki hatalara düşmeyeceğine inanıyorum.  
 

Otelcilere ve turizmcilere çok iş düşüyor. Ne yazık ki, önümüzdeki birkaç sene, 2013-2014 yıllarındaki doluluk 
oranlarını belki de yakalayamayacağız. Ama 2016 yılını, 2015’in birkaç puan üzerine çıkarabiliriz. Siyasi açıdan 
olumlu gelişmelerle herkesin işlerini doğru yapacağını düşünüyorum. 2016 senesinde hemen yüzde 5-10 gibi 
bir artış yakalayıp bir önceki seneyi yakalarız gibi bir hayale kimsenin kapılmaması lazım. Bu rakamları yeniden 
yakalamak en az 3 yıl sürecektir. Belki bu süre bazı tesislerde daha da uzun olabilir. Önümüzde zor görünen 
3 yıllık bir süreç var. 2016’nın da çok iyi olduğunu düşünmek doğru değil. Bu kadar çabuk bir şekilde yaraları 
sarmak kolay olmayacak.”
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Osman Ayık, UNWTO  
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Ayık, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 
World Travel Market (WTM) kapsamında düzenlediği Yönetim Kurulu 
Toplantısı’na katıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Turizm Sektör Meclisi 
Başkanı Osman Ayık, Londra’da 
gerçekleştirilen UNWTO Yönetim 
Kurulu Toplantısı’na katıldı. 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü (UNWTO) Yönetim Kurulu 
Toplantısı İngiltere’nin başkenti 
Londra’da gerçekleştirildi. 
World Travel Market (WTM) 
kapsamında gerçekleştirilen 
toplantıya Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Turizm 
Sektör Meclisi Başkanı Osman Ayık 
da katıldı. 

TOBB Turizm Sektör Meclisi 
Başkanı ve TÜROFED 
Başkanı Osman Ayık, 
UNWTO’nun önümüzdeki 
dönemde yapılacak toplantılardan 
birinin Türkiye’de yapılması 
konusunda dileklerini iletti.
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Öger Tours 2016 yaz 
programı belli oldu

Öger Tours, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık’ın da 
katıldığı toplantı ile 2016 yaz programını tanıttı. Öger Tours, Almanya’nın 
Berlin şehrindeki Titanic Deluxe Hotel’de gerçekleşen toplantıda 
Türkiye hedeflerini de açıkladı. 
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Toplantının açılışında bir sunum 
gerçekleştiren Öger Tours Genel 
Müdürü Songül Göktaş Rosati, 
2014-2015 sezonunda seyahat 
acentalarında yüzde 10 oranında 
artış yakaladıklarını söyledi. 
Rosati, Mısır’da yüzde 21, Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde yüzde 25 
ve Fas’ta yüzde 7 oranında artış 
yakaladıklarını kaydetti. Türkiye 
satışlarında yüzde 5 oranında 
artış yakaladıklarına dikkat çeken 
Rosati, kapasitelerinin yüzde 90’dan 
fazlasının Türkiye’ye ait olduğunu 
ve bu nedenle oransal olarak 
düşük olsa da, sayı anlamında 
diğerlerinden çok daha büyük bir 
niceliğe tekabül ettiğini söyledi. 
Rosati ayrıca, 2014-15 mali yılında 
yüzde 10 büyüme kaydettiklerini de 
açıkladı. 
 
60 yeni otel 
Türkiye’de hem otel portföyünü 
hem de uçulan destinasyon 
sayısını arttırdıklarını söyleyen 
Rosati, ‘”Dalaman ve Bodrum 
havalimanlarını uçuş programımıza 
ekledik. 60 yeni oteli programımıza 
ekleyerek Türkiye kataloğundaki 
tesis sayısını 471’e çıkardık. Türk 
otelciler fiyatlarda yüzde 3 indirim 
yaparak iyi bir fiyat belirlediler. 
Erken rezervasyonlarda ise yüzde 
35’e varan indirimler yapılıyor. 
Ayrıca, yaşlılara yüzde 10 indirim, 
çocuklara ise 199 euro sabit fiyat 
uygulamamız var”’ dedi. 
 
Antalya’dan Lara ve Kemer 
Özellikle Antalya/Lara, ve Kemer 
bölgelerinde yeni otellerin 
programa dahil edildiğini 
belirten Rosati, bu iki bölgenin 
Almanların yoğun olarak tercih 
ettiği Side’ye kıyasla, daha büyük 
artış kaydettiklerine dikkate çekti. 
Rosati, ‘’Dalaman ve Bodrum 
havalimanlarına operasyona 

başlamamız nedeniyle bu bölgelere 
hem ulaşım kolaylığı, hem de 
esneklik getiriyor. Bu bölgelere 
eklediğimiz ilave kapasitenin büyük 
bir kısmı Sun Express, Germania 
ve Condor hava yolu şirketleri ile 
yapılıyor’’ dedi.  
 
Kemer’e daha fazla turist 
Toplantıda bir sunum yapan Öger 
Tours Türkiye Ürün Müdürü Altan 
Tarakçı ise, şirketin programına 
eklenen yeni destinasyonlar 
ve otellerle ilgili bilgiler 
verdi. Türkiye’den 6 tatil bölgesinin 
Öger Tours’un programında 
olduğunu ifade eden Tarakçı, 
İstanbul’dan ise 89 otelin şirketin 
programında olduğu bilgisini 
paylaştı. Almanya’nın Berlin, Münih 
ve Hannover kentlerinden Dalaman, 
Hamburg ve Münih’ten ise 
Bodrum uçuşlarına başladıklarını 
kaydeden Tarakçı, ‘’Almanya’nın 
14 havalimanından günlük, 
toplamda ise 23 havalimanından 
Antalya’ya uçuş yapıyoruz. Bizim 
en büyük müşteri kitlemiz çocuklu 
aileler ve bu nedenle 13 oteli 
daha programımıza aldık. Şu aqua 
parkı olan 46 otel kataloğumuzda. 
Yetişkinlere özel otel sayısı ise 
20’’ dedi. Alanya ve Side gibi 
destinasyonların Alman müşteri 
tarafından iyi tanındığına dikkat 
çeken Tarakçı, amaçlarının 
Kemer gibi yeni destinasyonları 
programlarına almak ve bu 
bölgelere daha fazla turist 
götürmek olduğunu ifade etti.  
 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika  
Toplantıda bir sunum da Öger 
Tours Katalog Müdürü Volker 
Bromud yaptı. Bromund; şirketin 
Mısır, Tunus, Ürdün ve Fas gibi 
ülkelere dönük planlamaları ile 
ilgili bilgiler verdi.

Orient kataloğunda toplam 220 otel 
yer aldığını kaydeden Bromund, 
bunlardan 56 tanesinin Tunus’ta, 
73 tanesinin Mısır’da 16 tanesinin 
Fas’ta ve 66 tanesinin Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde olduğunu belirtti. 
Bromund ayrıca, Tunus’un 14 
Euro’luk çıkış harcını kaldırdığını ve 
bu ülkeye sattıkları turların 4 hafta 
kalıncaya kadar değişim veya para 
iadesi opsiyonu taşıdığını da ifade 
etti.  
 
Deneyim turları 
Öger Tours’un önümüzdeki 
dönemde yeni destinasyonlara ve 
farklı ilgi alanlarına yoğunlaşacağı 
anlaşılıyor. Lara ve Kemer’in 
yanında, Olympos ve Sığacık da 
kataloğa girmiş durumda. Şirketin 
‘’deneyim’’ kataloğunda Kapadokya 
ve İstanbul da yer alıyor. 5 ülkede 
10 ayrı gezi programı oluşturan 
Öger Tours,  3 gece Kapadokya, 4 
gece İstanbul konaklamalı turları 
satışa çıkardı. İstanbul ve  golf 
katalogları da çıkaran şirket, 
deneyim kataloğuna 18 butik oteli 
dahil etti.  
 
Hangi destinasyonda kaç otel 
Öger Tour’un 2016’da çalışacağı 
474 otelin 311 tanesi Antalya’da 
bulunuyor. Geçen yıl listedeki 
toplam 293 tesisten 5 tanesi 
program dışında kalırken, 23 yeni 
tesis kataloğa eklendi. Dalaman 
bölgesinden 9 otel liste dışına 
çıkarken, 16 yeni tesisin 
eklenmesiyle birlikte bu sayı 63’e 
ulaştı. 2016 yılında Öger Tours, 
Bodrum’da 6’sı yeni olmak üzere 
37 otel, İzmir’de 5’i yeni olmak 
üzere 42 otel ve İstanbul’da 18’i 
yeni olmak üzere toplam 89 otelle 
çalışacak. 
 
Türkiye hedeflerini açıkladı 
Thomas Cook içinde devam eden 
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yeniden yapılanma programı 
kapsamında Öger Tours’ta genel 
müdürlük koltuğuna oturan 
Songül Göktaş Rosati, hem Türkiye 
hem de Öger Tours’a ilişkin 
hedeflerini paylaştı. 2016 sezonu 
için Türkiye’ye ilişkin pozitif bir 
öngörüye sahip olduğunu belirten 
Rosati, “Türkiye çok güzel bir 
destinasyon ve kapasitemizin çok 
önemli bir bölümünü oluşturuyor. 
Türkiye, hem otel hem fiyat hem de 
çeşitlilik konusunda çok büyük bir 
potansiyel barındırıyor’’ şeklinde 
konuştu.  
 
Türkiye’nin güzelliklerini ön plana 
çıkaracak 
Rosati, değerlendirmelerine şöyle 
devam etti: “Orta ve uzun vadeli 
hedefim tabi ki Öger Tours’ta 
Türkiye’nin her türlü güzelliğini 
daha çok ön plana çıkarmak.  
Sunmuş olduğumuz ürün çok 
mükemmel bir ürün. Türkiye’nin 
bütün güzelliğini Almanya’daki 
insanlara sunmayı istiyorum. 
Yeni kitleler hedefliyoruz. Türkiye 
sadece 5 yıldızlı, her şey dahil 499 
Euro’luk bir destinasyon değil. 
Türkiye’nin değişik güzellikleri var. 
Kültür, yemek, sanat  gibi  farklı 
alanlarda turistleri Türkiye’ye 
çekmek istiyoruz. Örneğin yeni 
kataloğumuzda çok daha değişik 
küçük butik oteller sunuyoruz. 
Bunu daha fazla öne sürüp yeni 
kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz.  
 
Türkiye’ye bakış değişmeli  
Köln’de eskiden elma toplayan 
Türkler vardı. Orada elma 
bahçesi olan bir aile ile tanıştık. 
Benimle tanışınca ‘Türkiye’yi 
hiç bilmiyormuşuz’ dediler. Ve 
Türkiye’ye tatile gittiler. İstanbul’a 
geldiler. Bu ailenin bakış açısı 
yüzde 100 değişti ve Türkiye’yi 
kendileri gibi düşünen 

arkadaşlarına anlattılar. Bizim 
burada kötü bir algımız var. 
Bunu yıkmamız lazım. Nereden 
bakarsanız bakın reklamlarımızın 
tamamı 5 yıldızlı Antalya otelleri 
reklamı. Türkiye bundan mı ibaret? 
Benim istediğim Türkiye’ye olan 
bakış açısını değiştirmek.  
 
Yeni kuşağın tercihleri  
17-18 milyon Alman’ın Türkiye 
tecrübesi var. Bunun yüzde 
60’ı tekrar müşteri. Bizim 
müşterilerimiz yaşlandı, alttan 
gelen kuşağı alamıyoruz. Buraya 
dönük kampanya yapmamız lazım. 
İspanya’ya, Fransa’ya niye gidiyor 
bu jenerasyon? Çünkü dillerini 
okulda öğrenip geliştirmek için 
buralara gidiyor. Belki Türkçe 
için de bunu düşünmeliyiz. Bu 
insanlara; Türkiye’nin sadece 
buraya çalışmaya gelen, 
memleketini terk etmek zorunda 
kalmış insanlardan ibaret

olmadığını göstermemiz lazım. Bu 
durum beni çok düşündürüyor.  
 
Tur operatörleri ve oteller sabırsız  
Bizim isteğimiz daha stabil bir 
ürünle  fiyatları sabit tutmak. Uzun 
süre beklemesini biliyoruz. Ancak 
çoğu tur operatörü bunu bilmiyor 
ve panikleyip fiyatları indiriyor. 
Malesef insanlar da artık ilk etapta 
fiyata bakıyor. Birazcık  daha 
gayret göstersek, sabırlı olsak hem 
otelciler, hem tur operatörleri için 
daha iyi olacak. 
 
Kadın genel müdür 
Normalde kadın genel müdür 
olmasının büyük bir olay olmaması 
lazım. Ama Hamburg’daki gazeteler 
bile bunu farklı gördü ve benimle 
büyük bir röportaj yaptılar. Umarım 
bir gün bir Türk kadınının böyle 
bir pozisyona gelmesi normal 
karşılanır.”
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G20 Dünyanın gözü 
Antalya’daydı

Antalya’nın en önemli turizm merkezlerinden Belek, dünyanın en 
önemli toplantılarından birine ev sahipliği yaptı. G20 Liderler Zirvesi ile 
dünyanın dikkatlerini çeken Antalya, bu başarılı toplantı ile uzun vadede 
önemli kazanımlar elde edecek. 



Antalya’nın önemli turizm merkezi 
Belek’te gerçekleştirilen G20 
Liderler Zirvesi’ne 26 ülke ve 7 
uluslararası örgüt katıldı. Dünya 
ekonomisinin yüzde 85’ini temsil 
eden 26 ülke ve 7 uluslararası örgüt 
dünyanın en büyük 19 ekonomisini 
oluşturuyor. Dünya ekonomisinin 
yaklaşık yüzde 85’ini, ticaretinin 
yüzde 75’ini ve nüfusunun 3’te 2’sini 
temsil eden G20’de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, ikisi çalışma 
yemeği, beşi ana oturum olmak 
üzere yedi ana oturumda liderlerle 
bir araya geldi. 
 
“40 bin görevli, 3 bin basın 
mensubu” 
G20 bölgesinde Zirve Ana Toplantı

Salonu, Uluslararası Basın Merkezi 
ve Türk heyetleri için 5 otel ayrıldı. 
Resmi heyetlerin konaklaması için 
de 20 otel tahsis edildi. Delegeler, 
açılım grupları temsilcileri ve basın 
mensupları dahil 13 bin katılımcı 
zirve programına katıldı. Zirve için 
40 bin görevli çalıştı. G20 Liderler 
Zirvesi’ni akreditesi olan yaklaşık 
3 bin Türk ve uluslararası basın 
mensubu takip etti. 
 
Ana Bölge 
G-20 Açılım Grupları toplantıları 
ve katılımcılarının konaklamaları, 
Ana Bölge’ye bitişik bölgede 
bulunan 6 bin oda kapasiteli 15 
otelde yapılırken, G-20 Liderler 
Zirvesi’nin Ana Bölgesi olarak 
kullanılan Belek’te yaklaşık 13 bin 
oda kapasitesi bulunuyor.  
 
3 bin basın mensubu 
Regnum Carya Golf&Spa Resort, 
zirve toplantılarına 7 bin 500 
metrekare de ev sahipliği yaparken,  

heyetlere çalışma ofisi olarak ve 
ikili görüşmelerde kullanılmak 
üzere 57 villa tahsis edildi. Kaya 
Hotels&Resort, Kongre Merkezi ve 
Uluslararası Basın Merkezi olarak 
6 bin 500 metrekare de 3 bin kişiye 
hizmet verecek şekilde hazırlandı. 

68 ambulans 
G20 için akredite olan canlı 
yayın basın aracı sayısı ise 60 
olurken, zirve boyunca bölgedeki 8 
motosikletli ambulansa ek olarak 
68 kara ambulansı görev yaptı. 
 
Beğeni topladı 
Başarılı bir organizasyona ev 
sahipliği yapan Belek, dünya 
gündemine damga vurdu. Zirve 
boyunca kullanılan oteller ülke 
heyetleri tarafından çok beğenildi. 
Ülke heyetlerinin değindiği bir 
diğer nokta ise misafirperverlik 
oldu. Zirve boyunca 24 saat hizmet 
sunan oteller önemli bir tanıtım 
çalışmasına da imza atmış oldu.



Haber 

Osman Ayık 
“G20’nin turizme etkisi olacak”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Ayık, zirve sonrasında yaptığı açıklamada G20’nin Türkiye’nin 
imajına çok önemli katkılar sağladığını ve bunun turizme etkileri 
olacağını söyledi.  

Antalya’da gerçekleştirilen G20 
Zirvesi’nin turizme etkilerini 
değerlendiren TÜROFED Başkanı 
Osman Ayık, “G20’nin Türkiye’nin 
imajına çok önemli katkıları oldu, 
bunun da turizme mutlaka etkileri 
oldu. Seyahat eden insanların 
önümüzdeki dönemlerde bizi tercih 
edeceklerini düşünüyoruz” dedi.  
 
“Başarılı bir organizasyon oldu” 
Dünya ekonomisinin yüzde 
85’ine sahip 19 ülke ve AB 
Komisyonu’nun katıldığı G20, 15-
16 Kasım tarihlerinde Antalya’nın 
Kadriye-Belek turizm bölgelerinde 
gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ev 
sahipliği yaptığı zirveye, ABD 
Başkanı Barack Obama, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Almanya Başbakan’ı Angela 
Merkel ve Çin Devlet Başkanı Sin 
Jinping’inde aralarında olduğu 
20 lideri ve eşleri katıldı. Zirve, 
başlamadan önce çokça eleştirilere 
neden olmuş otellerin zirve 
süresince kapalı olması nedeniyle 
zarar edecekleri tartışılmıştı. 
Zirvenin sona ermesinin ardından 
G20’nin turizme etkilerini 
değerlendiren TÜROFED Başkanı 
Osman Ayık, zirvenin Türkiye’nin

imajına çok önemli olumlu 
katkılarının olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin bu organizasyondan 
yüz akıyla çıktığını belirten 
Ayık, “G20’nin Türkiye’nin 
imajına çok önemli katkıları 
oldu, bunun da turizme mutlaka 
etkileri oldu. Dünyadaki sayılı 
organizasyonlarından birisine 
Türkiye ev sahipliği yaptı ve 
yüz akıyla çıktı. Hiçbir zaman 
bunun aksini düşünmedik. 
Turizmcilerimizin tesislerimizin 
teknik ve servis anlayışındaki 
yüksek kalitesine güveniyorduk. 
Önemli bir olumsuz hadise de 
olmadı. Başarılı bir organizasyon 
oldu. 

Bunun Türkiye’ye çok olumlu geri 
dönüşleri olacaktır” dedi. 
 
Zirve gölgede kaldı 
Paris’te yaşanan patlama ile 
zirve tarihlerinin aynı zamana 
denk gelmesini şanssızlık olarak 
nitelendiren Ayık, terör olayları 
nedeniyle seyahat sektörünün 
olumsuz etkilendiğini söyledi. 
İnsanların evlerinden bile çıkmak 
istemediğini de belirten Başkan 
Ayık, “Tek şanssızlığımız Paris’te 
yaşanan terör olayıdır. Bununla 
zirvenin çakışması oldu. O nedenle 
dünya medyasında zirve alması 
gerektiği yer alamadı biraz gölgede 
kaldı. Sonuçta bu Türkiye’nin 
hanesine yazılan bir artıdır. 
Dünyada turizm yüzde 4-5 büyürken 
bizim vermiş olduğumuz hizmetin 
kalitesi nedeniyle büyümelerimiz 
hep yüzde 10’lu seviyelerde 
oldu. Bütün dünyada seyahat 
eden insanların hemen hepsi bir 
anlamda tedirgin eden bir durumla 
karşı karşıyız. Terör odaklarının 
kaynaklarını bütün ülkelerin bir 
araya gelerek kurutmaları gerekir. 
Yoksa bu tüm dünyadaki seyahat 
endüstrisini tehdit eder hale geldi. 
İnsanlar evlerinden bile çıkmak 
istemiyorlar” diye konuştu.
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Haber 

Turizm Konseyi 
Ula’da toplandı

FETOB, GETOB, BODER ile Marmaris, Fethiye ve Bodrum Belediye 
Başkanları’nın oluşturduğu Turizm Konseyi, Muğla Valisi Amir Çiçek’in 
de katılımı ile Ula’da toplandı. 2016 yılının acil eylem planı, fuarlar, ortak 
yapılacak çalışmalar, su fiyatları gibi konular ele alındı.

TÜROFED’in Muğla’daki temsilcileri 
olan GETOB, FETOB, BODER ile 
Marmaris, Fethiye ve Bodrum 
Belediye Başkanları’nın bir araya 
gelerek oluşturdukları ‘Turizm 
Konseyi’ son toplantısını Ula’da 
gerçekleştirdi. Muğla Turizm 
Konseyi Ula-Akyaka’da yaptığı 
toplantıda 2016 yılının acil eylem 
planı, fuarlar, ortak yapılacak 
çalışmalar, su fiyatları gibi konular 
ele alındı. 
 
Konseye Belediye Başkanları ve 
birliklerin dışında Esnaf Odaları, 
TÜRSAB, Deniz Ticaret Odaları, 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Turizm Fakültesi Dekanı da dahil 
edildi. Toplantıya Muğla Valisi Amir 
Çiçek de katıldı.  
 
Amir Çiçek de katıldı 
Açılışta konuşan Muğla Valisi Amir 
Çiçek, “Turizm Konseyi Bodrum, 
Marmaris ve Fethiye adı üzerinde 
odaklanmış ama bizim 13 ilçemiz ve 
Muğla genelinde genel bir konsept 

olarak devam ederiz. Daha önceki 
toplantılarda belli konular ele alındı 
ve birliktelik ortaya çıktı. Ortaya 
konulan önerileri uygulamaya 
getirdiğimiz zaman sonucu da iyi 
olur. Nisan ayından bu günlere 
kadar gelen turizmdeki iniş ve 
çıkışları hepinizin gayretleri ile 
oldu. Belediye başkanlarımız, birlik 

başkanlarımız ve oda başkanlarımız 
bir araya geldi ve önümüzdeki 
yıl neler yapabiliriz, daha iyi hale 
nasıl getirebiliriz, turizmi olumsuz 
etkileyen unsurlar nelerdir 
bu konular bu masa etrafında 
değerlendirilecek. Çok uzun vadede 
değil, kısa vadede önümüzdeki 
2016 turizm yılında uygulamaya 
geçilecek. 
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Muğla’nın genelde turizm 
envanterlerini ve destinasyonlarını 
dikkate alarak onu iyi bir ekip ile 
araştırıp projelendirerek Bakanlık, 
Valilik, yerel yönetimler ve özel 
sektör olmak üzere bu projeler 
ortak akılla ve uygulamaya 
konulması gerekir. Aksi takdirde 
konuştuklarımız raflarda ve 
dosyalarda kalır ve uygulanmaz. 
Görüyorum ki uygulamalardaki 
ortak aklı harekete geçirecek 
güçler ve dinamikler burada 
var. 2016 yılında alacağımız 
tedbirler burada tartışılacak. 
Aralık ayında tamamen ayrı ayrı 
turizmin belirli kesimleri ile 
toplantılar yapacağız. Aralık ayı 
2015 yılının değerlendirmesi ve 
2016 yılında neler yapabiliriz onları 
konuşacağız. Sayısal olarak 2015 
yılını baktığımızda 3 milyon 068 
yabancı turist ağırlamışız. Bunu 
yıl sonuna kadar 3 milyon 100 
bine çıkarmak. Geçmiş yıllara 
göre kıyasladığımızda elbette 
ki bu rakam düşük. Biz niye 
düşüklüğünün nedenlerini de 
masaya yatıracağız” dedi. 
 
Ali Acar: “Anlamlı bir birliktelik” 
Marmaris Belediye Başkanı Ali 
Acar, aylar önce oluşturulan bu 
birlikteliğin ne kadar gerekli 
olduğunu ve geleceğe yönelik 
de sorunlarımız ile ilgili hedefi 
daha iyi noktalara taşıyabilmek 
için anlamlı bir birliktelik içinde 
oldukları açıkladı Acar, “Bu 
birliktelik ve oluşturulan konseyin 
diğer bölgelerimize de örnek 
olacağını düşünüyorum. Sayın 
valimize şükran borçluyum. 
Aralık aylında sektör ile ilgili 
yapacağınız toplantıların standardın 
yükseltilmesi içinde bulunduğumuz 
ortamda geleceğe yönelik, geriye 
bakmadan, nelerin hedeflenip, kısa 
orta vadede neler yapılabileceği 
konusunda müspet bilgiler verdiniz. 

Bu işin lokomotifleri bizleriz. 
Sizler başımızda olduğunuz sürece 
inşallah Muğla bölgemize çok 
daha güzel işler yapacağımıza 
inanıyorum” dedi. 
 
Mehmet Kocadon: “Ekonominin 
lokomotifi turizm” 
Bodrum Belediye Başkanı 
Mehmet Kocadon ise Fethiye, 
Marmaris ve Bodrum olarak iyi 
çalışmalar yaptıklarını söyledi. 
Kocadon, “Gelinen noktada Muğla 
ekonomisin en büyük lokomotifinin 
turizm olduğun gördük. Eğer 
turizmde bir aksama olursa 
zincirin halkaları gibi birbirine 
geçmiş turizmden hayvancılık 
ve tarım sektörüne kadar büyük 
yaralar alacağımıza inanıyorum. 
Eğer esnafımız para kazanıyorsa 
Muğla’nın bu güzellikleri bir anlam 
taşımıyor. Her şeyin başı ekonomik 
güç. Bunun için bizler aldığımız 
kararda Bodrum’u Marmaris’i, 
Fethiye’si, Dalaman’ı ve Datça gibi

ilçelerimizde ‘Ben’ fikrinden çıkıp 
‘Biz’ fikrine dönme zamanımızın 
geldiğine inandık” dedi. 
 
Behçet Saatcı: “Tek ölçeğimiz 
Muğla” 
Fethiye Belediye Başkanı Behçet 
Saatcı, üç kafadar yola çıkarak 
öyle Donkişotluk yapmak gibi bir 
niyetlerinin olmadığının altını 
çizdi. Saatcı, “Bizler bir paylaşım 
kültürünün oluşabileceğini, siyasi 
parti ayrımlarının insanların 
bir araya gelmesinin engel 
olmayacağını net bir şekilde ortaya 
koymaya çalıştık. Bizlerin turizm 
pastasını büyütmenin dışında 
hiçbir amacımız yok. Pasta büyür 
ise Muğla’daki herkesin cebine 
üç veya beş kuruş fazla para girer 
düşüncesi ile hareket ediyoruz. 
Hiçbir kurumun karşısında ya da 
yanında değiliz. Tek ölçeğimiz 
Muğla’ya gelecek olan bir fazla 
turisti yakalayabilme, bir dolar fazla 
Muğla’ya girdi sağlayabilmek” dedi.



Geceye ev sahipliği yapan 
DENTUROD Başkanı Gazi Murat 
Şen toplantı hakkında şöyle 
konuştu: “Her yıl DENTUROD 
üyelerimiz ile beraber toplantılar 
yapıyoruz. Bu da o toplantılardan 
bir tanesi. Bu toplantıların önemi 
üyelerimiz ile ilgili birlik ve 
beraberliğimizi artırmak, onların 
sorunlarını paylaşmak, bu sorunları 
ilgili mercilerde çözmek ve hep 
beraber olmak. Bu toplantıda da 
üyelerimiz ile beraber olduğumuz 
için çok mutluyuz” dedi.  
 
2015 yılı nasıldı? 
Gazi Murat Şen, 2015 yılının genel 
bir değerlendirmesini de yaptı. 
Şen “2015 yılı sezonu turizmciler 
açısından çok olumlu geçmedi. 
Rakamlar geçen yılki rakamların 
altında. Biz turizmciler olarak 
genelde iki haneli büyüme 
rakamlarını hedefleyen bir 
toplumuz. Fakat bu yıl maalesef bu 
rakamları yakalayamadık. Bunun 
nedenleri, ülkemizde yaşanan 
jeopolitik etkenler, seçim ortamı, 
yaşanan olaylardır. Hatta 15 ülke 
Türkiye’ye giderken ‘Dikkatli olun’ 
uyarılarında bulundu. 

Biz bunun geçici olduğuna 
inanıyoruz. Seçim sonuçlarıyla 
beraber ortaya çıkan tek başına 
iktidar hükümeti ile beraber, iyi bir 
tanıtım kampanyası ve ülkemizde 
güvenlik sorunu olmayan, o imajı 
verecek kampanyalarla, 2016 
yılında da turizmcilerin hedeflediği 
noktaya erişmek üzere biz çaba 
göstereceğiz. Biz bu çabayı 
gösterirken de  Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın sektörümüzle  daha 
çok etkin bir çalışma içerisinde 
olmasını bekliyoruz” dedi.  

Haber 

DENTUROD üyeleri  
2015 yılını değerlendirdi

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) 2015 yılını 
değerlendirmek ve 2016 yılı turizm sezonu beklentilerini konuşmak 
için Saki Restoran’da üyelerine yönelik sonbahar etkinliği düzenledi. 
Katılımın yoğun olduğu etkinlikte üyelerle tek tek görüşen DENTUROD 
Başkanı Gazi Murat Şen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sorunları dinledi.  
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Sahte içki denetimlerinin sadece 
polis odaklı olmadığı bir denetim 
kurumunun kurulması gerektiğini 
belirten turizmciler, “Yasa 
ve yönetmeliklerin değişerek 
yaptırımların artırılması, satış 
yapan mekanların da denetime tabi 
tutulmasını” istedi. 
 
Sahte içki artış gösterdi 
Ege Turistik işletmeler Birliği 
(ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler 
Federasyonu (TÜROFED) Başkan 
Yardımcısı Mehmet İşler, sahte içki 
ile kaçak içki arasındaki ayrımın 
farkına varılması gerektiğini 
belirterek, “Sahte içki ile kaçak içki 
ikisi birbirlerinden farklıdır.

Sahte içki içilemez ve imalathane 
olarak hijyenik olmayan, insan 
sağlığına zararlı ve cana kasteden 
bir içkidir. Kaçak içki ise bir bandrol 
olayıdır. Bu ayrımı iyi yapmak 
gerekiyor“ dedi. Türkiye’nin Avrupa 
ülkeleri içinde içkiden alınan özel 
tüketim vergisi sıralamasında 
üçüncü sırada olduğunu belirten 
İşler, içkiden alınan Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) oranlarının fazla 
olması sebebiyle sahte içkinin artış 
gösterdiğini savundu. 
 
“Yeni bir denetim kurumu 
kurulabilir” 
Sahte içkinin önüne geçilebilmesi 
için devletin ivedilikle yerel

örgütlerin de içinde olduğu 
bir denetim kurumu kurması 
gerektiğini belirten İşler, 
şöyle konuştu: “Sahte içki 
imalathanelerindeki insan canına 
kasteden simsarlar ÖTV’nin 
içkideki çok fazla yüksek oluşunu 
kendilerine koz bilerek, daha ucuz 
içki üreterek piyasaya sunmaktadır. 

Haber 

Mehmet İşler’den sahte içkiye 
denetim kurumu önerisi 

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler: “Her 
destinasyon merkezinde yerel örgütlerin de yer aldığı, sadece polis 
odaklı olmayan bir denetim kurumu kurulmalı. denetim artırılmazsa 
savaş algısı, islamofobi ile rakiplerimiz bizi vururken bir de sahte içki ve 
can kayıpları ile bizi vuracaklardır” dedi.
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Bu konuda yapılması gereken 
devletin sadece denetimlerini 
artırmak değil sadece bu 
konuyla ilgili ciddi bir denetim 
kurumunu yeniden inşa etmesi 
gerekmektedir. Yerel bazdaki 
kurumları bu konunun içine ortak 
etmelidir. Mesela turizmle ilgili 
sivil toplum örgütlerini de dahil 
ederek devletin denetimlerinden 
oluşmuş ekip kurarak her türlü 
ihbara karşı anında ve zamanında 
yapılacak müdahalelerle 
kurutabilir. Bir başka yolu da 
içkinin üzerindeki ÖTV oranları 
düşürülmek kaydıyla olur. Ama bu 
imkânsız gibi gözüküyor. Çünkü 
Türkiye’deki bütçe açığının çoğu 
ÖTV ile gideriliyor. O zaman geriye 
tek bir şey kalıyor denetimlerin 
daha sık yaptırılması ve yeniden 
gözden geçirilerek yeni bir 
denetim kurumunun kurulması 
gerekmektedir.” 
 
“Denetim sadece polis odaklı 
olmamalı” 
Sadece polise odaklı bir denetimin 
yeterli olmadığını belirten Mehmet 
İşler, sözlerine şöyle devam etti: 
“Her destinasyon merkezinde ya 
da belirlenen bölgelerde onunla 
beraber çalışacak yerel denetim 
kurumlarının olması lazım. Sadece 
bunun polise odaklı olmaması 
lazım. Biz satış yapan mekanlara 
gittiğimizde oraları denetlemeliyiz, 
onları bulmalıyız. Polis de onlardan 
ipucu alarak köküne doğru 
gitmesi gerekmektedir. Bugün 
mesela sadece polis birkaç ihbarı 
değerlendiriyor ama bu ihbardan 
sızanlar veya geçenler birçok satış 
ünitesi olan restoranlarda hali 
hazırda halka arz edilmektedir. 
Oysa satış yapılan mekanlar 
denetime tabi tutulursa iyi olur. 

Çünkü bunu üreten kimse 
satıyor mekanlara, restoranlara 
satıyor. Bunlar da sıkı denetimi 
gördükleri takdirde almaktan 
korkacaklardır. Aynı zamanda 
yasa ve yönetmelik değişerek 
bu konudaki yaptırımların 
artırılması gerekmektedir. 
Hem yerelde denetimi artıran 
yeni bir düzenlemeye, yeni bir 
sisteme geçilmesi lazım. Hem 
de bu cezaların ve yaptırımların 
artırılması gerekmektedir.” 
 
“Büyük zarar verir” 
Sahte içki konusundaki disiplin 
ve denetimlerin artırılmaması 
durumunda turizmin etkileneceğini 
öne süren İşler, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Denetimlerin 
artırılmaması maalesef ülkemizin 
turizm markasına da büyük bir 
zarar verecektir. Çünkü yurt 
dışındaki rakiplerimiz de sahte 
içki olayını maalesef aleyhimizde 
kullanmaktadır. Zaten şu an bir 
savaş algısı ve Suriye’deki ateş 
çemberinin içerisinde bir de üstüne 
üstelik islamofobi ile rakiplerimiz 
bizi vururken bir de sahte içki 
ve can kayıpları ile birlikte bizi 
vuracaklardır. Bu da Türkiye’nin 
özellikle Avrupa’daki 

pazarlamasında da ciddi düşüşe 
neden olacaktır.”

“ÖTV’den muafiyet istiyoruz” 
ÖTV probleminin turizmciler için 
ciddi bir problem oluşturduğuna ve 
rekabet gücünü azalttığına işaret 
eden İşler, bu anlamda da adımlar 
atılması gerektiğini söyledi. Kültür 
ve Turizm Bakanlık belgeli tesislere 
muafiyet sağlanabileceğini 
öneren İşler, şöyle konuştu: “Biz 
turizmciler için gerçekten ciddi bir 
problemdir. Biz de kaçak ve sahte 
iki içki türünün sektörden bir an 
önce uzaklaştırılmasını istiyoruz. 
İkincisi de bizi çok etkileyen ÖTV 
rakamının çok olduğundan dolayı 
turizmdeki rakip ülkelerimiz 
Yunanistan ve İspanya’da her şey 
dahil konseptleri var. Onların 
içkideki maliyeti düşük olduğu 
için daha uygun fiyat vermekte 
ve pazarda Türkiye’yi oldukça 
zorlamaktadır. Hiç olmazsa Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan 
bakanlık belgeli tesislerde ÖTV’den 
dolayı bir muafiyet istiyoruz. 
ÖTV’den dolayı oranların rakip 
ülkelerdeki seviyeye düşürülmesini 
istiyoruz ki Türkiye’nin uluslararası 
turizmdeki direnç ve rekabet gücü 
artırılsın.”



Haber 

Bodrumlu otelciler  
Başkan Kocadon’u ziyaret etti

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu Üyeleri Bodrum 
Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti. Başkan 
Kocadon ve otelciler, 2015 turizm sezonunu değerlendirerek 2016 yılı ile 
ilgili olarak yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) 
yönetim kurulu, Bodrum Belediye 
Başkanı Mehmet Kocadon’u 
makamında ziyaret etti.  
 
Fikir alışverişi yaptılar 
Ziyarete, BODER Başkanı Halil 
Özyurt, Genel Sekreteri Orhan 
Kavala ile Yönetim Kurulu Üyeleri 
katıldı. 2015 yılı turizm sezonunun

değerlendirilmesinin yapıldığı 
ziyarette, 2016 yılında Bodrum’un 
tanıtımı ve pazarlamasıyla ilgili fikir 
alışverişinde bulunuldu.  
 
Aldıkları tedbirleri anlattılar 
Konaklamalarla ilgili 2016’da 
alınacak tedbirlerden de söz 
edilerek, belediyeyle koordineli 
olarak alınacak tedbirlerin önemine

vurgu yapıldı. Bodrum Belediye 
Başkanı Mehmet Kocadon’a 
nezaket ziyaretinde bulunduklarını 
ifade eden BODER Genel Sekreteri 
Orhan Kavala, “2015 yılının 
değerlendirmesini yaptık. 2016 
yılında konaklama, tanıtım ve 
pazarlamayla ilgili, BODER’in 
almış olduğu tedbirler hakkında da 
bilgiler verdik” dedi.
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Haber 

FETOB sorunların 
çözülmesini istedi 

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) 7 Ekim 2015 tarihinde bir 
“Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirerek Fethiye bölgesinin 
sorunlarını masaya yatırdı. FETOB üyelerinin büyük ilgi gösterdiği 
toplantı sonunda sorunlar bildiri haline getirildi. 
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Gerçekleştirilen toplantı sonrasında 
FETOB yönetimi bir basın toplantısı 
düzenledi. Fethiye Otelciler Birliği 
(FETOB) Yönetim Kurulu, FETOB 
Başkanı ve TÜROFED Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz 
Torunoğulları liderliğinde bir 
durum değerlendirmesi yaptı.  
 
Fethiye ve bölgenin öne çıkan 
en önemli sorunlarını sıralayan 
FETOB Başkanı ve TÜROFED 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yavuz Torunoğulları; deniz 
kirliliği, çevre kirliliği, gürültü 
kirliliği, Asyalı turistlere 2. sınıf 
turist davranışı, Ölüdeniz ve 
Hisarönü’nde turizm danışma ofisi 
açılması, üniversitelerin turizm 
bölümlerinin öğretim takviminin 
turizm sezonuna uyarlanması, 
pazarlama ve fuarlara daha fazla 
katılım, 6 ay faaliyet gösterilmesine 
rağmen işletmelerden 12 ay 
ecrimisil alınması, dolmuş ve 
taksicilerin otel servis araçlarına 
yaklaşımı, turizm sezonu boyunca 
elektrik kesintileri ve düşük voltaj 
sorunlarının giderilmesi, Ölüdeniz 
bölgesindeki otopark ücretlerinin 
yüksekliği, Babadağ teleferik 
projesinin bir an önce hayata 
geçirilmesi, eğlence vergisi ve 
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin su 
ve atık bedellerinin yüksekliğinden 
yakınıp ilgililerden bu sorunların 
çözümünü istedi. 
 
İşte Fethiye turizminin sorunları: 
 
Deniz Kirliliği 
Başta Ölüdeniz ve Çalış olmak 
üzere Fethiye Körfezi ve 
tüm koylarında deniz kirliliği 
konusunda şikayetler alınmakta, 
kirliliğin her geçen yıl arttığı 
gözlemlenmektedir.  Bu konuda 
geç kalınmadan, öncelikle kirliliğin 
kaynağının tespiti, önlenmesi

ve gerekli temizliğin yapılması 
için bir an önce çalışmalara 
başlanılmalıdır. 

Çevre kirliliği 
Otellerin çoğunun çöp odasının 
olmaması, çöplerin düzenli 
toplanmaması, çöp toplama 
araçları ile geri dönüşüm 
araçlarının koordineli çalışmaması, 
çöplerin gelişi güzel atılması hem 
çevreyi kirletmekte hem de görüntü 
kirliliğine yol açmaktadır. Belli 
büyüklükteki otellere çöp odası 
yaptırma zorunluluğu getirilmelidir. 
Çöp toplama araçları ile geri 
dönüşüm araçlarının koordineli bir 
şekilde çalışması sağlanmalıdır.

Gürültü kirliliği 
Barların gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar yüksek sesle 
müzik yayını yapmaları yakınlarında 
bulunan otellerin misafirlerini 
rahatsız etmekte, yapılan şikayetler 
sonuçsuz kalmaktadır. Gürültü ile 
ilgili yasal sınırların uygulanması 
için gerekli özen gösterilmeli, 
şikayete bağlı olmaksızın, sürekli ve 
etkili denetim yapılmalıdır. Yapılan 
şikayetler değerlendirilerek gerekli 
müdahaleler anında yapılmalıdır. 

Asyalı turistlere 2. sınıf turist 
davranışı 
Son yıllarda ilçemizde varlıkları 
hissedilmeye başlanan Çin ve 
Kore uyruklu misafirlere özellikle 
balık pazarındaki bazı işletmeler 
ve bazı günlük tekne turu 
işleticileri  tarafından Avrupalı 
turistlere göre ikinci sınıf davranış 
gösterilmektedir. Alternatif turizm 
pazarı arayışlarının öne çıktığı 
bu dönemde turizme olumsuz 
yansıyacak bu tip davranışlardan 
kaçınılması konusu tüm esnafa 
benimsetilmelidir.

Ölüdeniz ve Hisarönü’nde Turizm 
Danışma Ofisi açılması 
Fethiye’de bulunan Turizm 
Danışma Ofisi turistlerin yoğun 
olarak ziyaret ettikleri bölgelerden 
uzak olduğundan çok verimli 
olamamaktadır. Turistlerin yoğun 
olarak bulunduğu Ölüdeniz ve 
Hisarönü’nde kurulacak turizm 
danışma ofislerinin daha yararlı 
olacağı açıktır. Daha önce konuyla 
ilgili girişimlerde bulunulmuş ama 
yer temini yapılamadığından proje 
hayata geçirilememiştir. Uygun yer 
tespitinden sonra ilgili kurumlar 
nezdinde girişim başlatılmalıdır. 
 
Üniversitelerin turizm 
bölümlerinin eğitim-öğretim 
takviminin turizm sezonuna 
uyarlanması 
İlçemizde bulunan yüksek 
okulun turizm bölümünde 
okuyan öğrencilerinin turizm 
istihdamında önemli bir yere 
sahip olması gerekirken, eğitim 
takviminin turizm sezonu ile 
uyumsuzluğundan dolayı istenen 
sonuç alınamamaktadır. Okullar 
Turizm Sezonu başladıktan 
sonra tatile girip sezon bitmeden 
tekrar öğretime başlamakta 
bu da okul öğrencilerini 
istihdam eden tesisleri zor 
durumda bırakmaktadır. Bu 
okulların öğretim takvimlerinin 
turizm sezonuna uyumlu hale 
getirilmesi hem o okullarda 
okuyan öğrencilerin tatillerini 
turizm işletmelerinde çalışarak 
geçirmelerine, dolayısıyla bilgi 
ve becerilerini geliştirmelerine 
yardımcı olacak, hem de turizm 
işletmelerinin yetişmiş eleman 
sorununun çözümüne  katkı 
sağlayacaktır.

Pazarlama / Fuarlar 
Her ne kadar internet üzerinden
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yapılan rezervasyon oranları 
her geçen gün artmaktaysa 
da, klasik turizm fuarları 
tanıtım ve pazarlamada hala 
azımsanmayacak öneme sahiptir. 
Bu tip fuarlar önemsenerek 
katılım sağlanmalıdır. Geçtiğimiz 
aylarda Fethiye, Marmaris ve 
Bodrum otelciler birlikleri ve ilçe 
belediye başkanlarının katılımıyla 
oluşturulan yeni oluşumun fuarlar 
konusundaki “ortak katılım” 
kararının bir an önce hayata 
geçirilmesi önem taşımaktadır.

Ecrimisil 
Yıl içinde  6 ay süreyle faaliyette 
olan işletmelerden ecrimisil bedeli 
12 ay üzerinden hesaplanarak 
alınmakta bu da işletmelerin 
maliyetini yüzde yüz arttırmaktadır. 
Ecrimisil hesaplamasında 
baz alınan emlak değerlerinin 
piyasa değerlerinden oldukça 
yüksek olması, yıllık artış 
oranlarının olması gerekenden 
çok daha yüksek hesaplanması 
ecrimisil ödemek durumunda 
olan işletmeleri zor durumda 
bırakmaktadır. Ecrimisil 
uygulamasında baz alınan emlak 
değerleri piyasadaki değerlere 
göre tespit edilmeli, yıllık 
artış oranları günün şartlarına 
göre belirlenmelidir. Ecrimisil 
tahakkukunda yıllık uygulama 
yerine işletmelerin hizmet verdiği 
süre göz önüne alınarak hesaplama 
yapılmalıdır.

Dolmuş ve taksicilerin tutumu 
Bilindiği gibi plaja uzak otellerin 
pazarlanmasında misafirlerin 
tercihine olumlu etkisinden dolayı, 
otele getirdiği ek maliyete rağmen, 
ücretsiz otel/plaj/otel transferi otel 
tarafından üstlenilmektedir. Bu 
hizmetin verilmesi özellikle dolmuş 

esnafı tarafından kendi iş alanlarına 
müdahale olarak görülmekte ve 
ciddi sorunlara yol açmaktadır. 
Oteller tarafından her türlü yasal 
yükümlülükler yerine getirildiği 
durumlarda bile dolmuş esnafının 
“kaba” davranışlarına muhatap 
olunabilmektedir. Dolmuş 
esnafına, yasal yükümlülüklerini 
yerine getiren tüm otellerin bu 
tip hizmeti sunabilecekleri, bir 
sorunla karşılaşıldığında kendi 
başlarına çözüm üretmeye 
çalışmayarak, konuyu devletin ilgili 
birimlerine aktarmaları gerektiği, 
aksi durumda karşılaşacakları 
yaptırımların anımsatılması 
ve gereğinde uygulanması 
gerekmektedir. 

Elektrik kesintileri 
Turizm sezonu süresince yaşanan 
elektrik kesintileri ve düşük voltaj 
sorunu işletmeleri zor durumda 
bırakmakta verilen hizmetin 
kalitesini olumsuz etkilemektedir. 
Bu tip sorunların yaşanmaması 
için ilgili enerji dağıtım şirketi 
tarafından ilçemizin yaz nüfusu göz 
önüne alınarak gerekli düzenleme 
ve yatırımlar yapılmalıdır. Görüntü 
kirliliğine neden olan enerji 
haltaları yer altına alınmalıdır.  
 
Otopark 
Gerek Fethiye merkezi gerekse 
Ölüdeniz bölgesinde otopark 
sorunu her yıl daha da kötüye 
gitmektedir. Her yıl artan araç 
trafiği de göz önüne alınarak 
soruna uzun vadeli bir çözüm 
aranmalıdır.

Teleferik 
Yapımı yıllardır gündemde olan 
Babadağ teleferik projesi hayata 
geçirilmelidir. Yamaç paraşütü 
alanında artık bir Dünya Markası 

olan Babadağ’a yapılması 
düşünülen teleferik projesi aradan 
çok uzun bir süre geçmiş olmasına 
rağmen başlatılamamıştır. Yamaç 
paraşütü için dünyadaki en iyi 
parkurlardan bir olma özelliğine 
sahip Babadağ’ın, dolayısıyla 
Fethiye’nin alternatif  turizmden 
hak ettiği payı alabilmesi için 
teleferik projesinin bir an önce 
hayata geçirilmesi gereklidir. 

Sosyal medya takibi 
Gerek ilçemizde yerleşik yabancı 
uyruklular gerekse ilçemizi ziyaret 
eden yerli ve yabancı misafirlerimiz, 
duygu, düşünce ve sorunlarını 
sosyal medya aracılığıyla 
paylaşmaktadır. Belirlenecek 
sosyal paylaşım sitelerinin düzenli 
olarak takibi misafirlerimizin 
beklentileri, karşılaştıkları 
sorunların tespiti açısından önem 
taşımaktadır.

Eğlence vergisi 
Eğlence vergisi tanımında 
“dışarıdan bilet veya ücret karşılığı 
girilen mahaller” tanımı olmasına 
rağmen, dışarıdan bu şekilde 
müşteri kabul etmeyen, sadece 
tesiste konaklayan müşterilere 
hizmet veren otellerden Eğlence 
Vergisi alınmaktadır. Konunun 
yasal açıdan uzmanlara 
incelettirilerek dışarıdan bilet 
veya ücret karşılığı müşteri kabul 
etmeyen otellerden bu verginin 
alınmaması sağlanmalıdır.

Su bedeli 
Muğla’nın Büyükşehir Statüsüne 
geçmesinden sonra ilçemizde 
kullanım suyu fiyatları katlanarak 
artmış, bu da otellere oldukça 
önemli bir mali yük getirmiştir. 
Konunun Büyükşehir Belediyesi 
nezdinde ele alınarak iyileştirme 
yapabilmenin yolları aranmalıdır.
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Seçimler, siyasi belirsizlik ve terör 
olayları derken 2015’te beklediğini 
bulamayan turizmciler 2016’dan 
da umutlu değil. Çukurova Turistik 
Otelciler ve İşletmeciler Birliği 
(ÇUKTOB) Başkanı Murat Demir, 
2015 yılının turizm sektörü için 
çok zor geçtiğini ve beklentilerin 
çok gerisinde kaldığını belirterek, 
“Yaşanan siyasi belirsizlik ve 
terör olaylarının bunda elbette 
ki byük katkısı oldu. Ancak 
sektörde yaşanan problemler ve 
olumsuzluklar da turist çekme 
bakımından sektörü sekteye 
uğrattı. Bu sorunların bir an önce 
tespit edilip somut çözümler 
bulunması gerekiyor” dedi. 
 
Turizmcinin 2016’dan da beklentisi 
yok 
Turizm sektörünün ve turizmcilerin 
2016’dan büyük beklenti içerisinde 
olmaması gerektiğini vurgu yapan 
Demir, “Türkiye’ye en büyük katma 
değeri yaratan ve ekonominin

neredeyse lokomotifi haline gelen 
turizm, böyle giderse çok büyük 
kayıplar yaşayacak. Yabancı turisti 
Türkiye’ye çekme konusunda bu 
yıl çok büyük kayıplar yaşadık. 
Elimizdeki potansiyeli kaybettiğimiz 
takdirde bu kayıp yıllar geçtikçe 
artacak ve telafisi mümkün 
olmayacak durumlar yaratacak. BU 
konu ile ilgili yeni kurulacak olan 
hükümete büyük görevler düşüyor” 
şeklinde konuştu. 

Yeni hükümete büyük iş düşüyor  
Turizmciler için turizmle 
ilgili kadroların, bakanlıktaki 
oluşumların ve bir hayli gecikmiş 
önlemlerin alınmamasının 
turizmcileri 2016 için 
karamsarlığasürüklediğini söyleyen 
Demir, “Diliyorum ki yeni kurulacak 
olan hükümette, yeni Turizm 
Bakanımız mevcut sorunların 
çözümünde kararlı olur. Çünkü 
bizlerin halihazırda bekleyen bir 
sürü problemi var. 

Bu problemlerin çözüme 
ulaştırılmaması halinde 2015’te 
yaşadığımız sorunlar ve sıkıntılar, 
2016’da da turizmciyi kıskacı altına 
alacaktır” ifadelerini kullandı.

Haber 

2015 turizm için 
kayıp yılı oldu

Türkiye’nin, ekonomide olduğu gibi turizmde de orta gelir tuzağından 
çıkamadığını söyleyen Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler 
Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Murat Demir, 2015’in turizmciler için kayıp 
yılı olduğunu söyledi. 2016’nın da turizmcinin beklentisinin gerisinde 
kalacağını söyleyen Demir, “Sorun tespiti yapıp çözüm bulmak 
zorundayız” dedi. 
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Haber 

Karadenizli otelciler  
bir araya geldi 

Karadenizli otelciler KATİD’in toplantısında bir araya geldi. Otelciler 
bölge turizminin son durumunu değerlendirdi. KATİD Başkanı Murat 
Toktaş, son yıllarda Körfez ülkelerinden Karadeniz’e gelen turistlere 
gereken önemin gösterilmesi gerektiğini söyledi.
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Karadeniz Bölgesi’nde Amasya, 
Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, 
Çorum, Düzce, Giresun, 
Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, 
Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, 
Trabzon, Zonguldak illerinde 
2013 yılında faaliyet göstermeye 
başlayan Karadeniz Turisttik 
İşletmeciler Derneği, bölgeden 
gelen 45 otelci ile Kültür ve 
Turizm il müdürlerinin katılımı ile 
Samsun’da bir toplantı yaptı. 
 
Etkinliğini arttırdı 
Bölge sorunlarını ve taleplerini 
Ankara’ya iletme konusunda etkin 
olan KATİD Başkanı Murat Toktaş 
”Şimdiye kadar geç kalınmış bir 
örgütlenmeyi zorda olsa başardık. 
Son 2 yıldır turizm konuşulan 
her yerde Karadeniz Bölgesi 
de konuşulmakta, görüşleri 
alınmakta ve sorunları masaya 
yatırılmaktadır. Kısa sürede 
bakanlık onaylı bir dernek olmayı 
başaran KATİD ayrıca Türkiye 
Otelciler Federasyonu’na da 
üye olarak etkinliğini daha da 
arttırmıştır” dedi.

Sorunları dile getirdiler 
2015 yılında yapılan KATİD ve 
TÜROFED çalışmalarından 
bahseden Murat Toktaş “Bu 
yıl Sayın Başbakanımız Ahmet 
Davutoğlu’na, turizm, çalışma ve 
ekonomi bakanlarına sektör ve 
bölge sorunlarını içeren sunumlar 
yaptık. Bununla birlikte içinde 
çözüm önerilerinin ve sektör 
beklentilerinin bulunduğu raporları 
da paylaştık. Ayrıca, çeşitli bakanlık 
genel müdürlükleri ile mevzuat 
değişiklikleri için kurulan istişare 
toplantılarında bulunarak sektörle 
birlikte Karadeniz Bölgesi’nin 
sorun ve ihtiyaçlarını üst düzeyde 
dile getirme imkanı bulduk” diye 
konuştu. 
 
“Gereken önem gösterilmeli” 
Bölge için önemli olanın 
destinasyon pazarlaması olduğunu 
belirten Murat Toktaş “İl bazında 
yapılan tanıtımlar yetersiz kalmakta 
ve karşı tarafın çok fazla ilgisini 
çekmemektedir. Bizim bölgeyi bir 
bütün olarak pazarlıyor olmamız 
elimizi güçlendirecek ve ilgiyi 
arttıracaktır. 

Son yıllarda Körfez ülkelerinden 
yoğun bir ilgi gören bölge, illere 
gelen misafirlere gereken önemi 
göstermeli. Şuan lokomotif olan 
Arap pazarını üzmememiz bizim 
orta vadede ekonomik kalkınmamız 
için çok önemli” şeklinde konuştu. 
 
Doğaya zarar veriyorlar 
Arap pazarının yoğun ilgisi ve yurt 
içi pazarlarında yayla turizmine 
ilgi duyması ile yaylalarda yoğun 
bir yapılaşma olduğunu belirten 
KATİD Başkan Yardımcısı Ali Şahin 
“Doğal güzelliklerimiz ve yeşil 
yaylalarımız sayesinde talep gören 
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 
yapılaşmalar ciddi sorun olmakta. 
Oralarda hizmet vermeye çalışan 
bakanlık ve belediye kayıtlı olmayan 
bu nedenle kontrol edilmeyen 
tesisler doğaya zarar vermektedir. 
Ayrıca, işletme kalitesini 
düşürüp sağlıklı fiyat politikası 
uygulamayarak şikâyet almamıza 
sebebiyet veriyor. Bu sorunların 
bir an önce çözülmesi ve gereken 
tedbirlerin alınması gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.
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Haber 

GÜMTOB,  
COHO fuarında

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) 
Bursa’da gerçekleştirilen Hotel, Restoran, Hastane ve İkram Endüstrisi 
İş Kontratları Fuarı’nda (COHO) bölgedeki tesisleri tanıttı. 

Hotel, Restoran, Hastane ve 
İkram Endüstrisi İş Kontratları 
Fuarı (COHO), “11- 14 Kasım 2015 
tarihleri arasında Bursa TÜYAP’ta 
gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gördü 
Türkiye’de ve bölgede bir ilk 
olan ve büyük projelerin destek 
bulup inovasyon ve yeteneklerinin 
sergilendiği fuar sektör tarafından 
yoğun ilgi gördü. 
 
Hedef büyüktü 
COHO Fuarı, sektörün ihtiyaçları 
çerçevesinde üst düzey yetkilileri 
ve otel, restoran ve catering 
hizmetinde aktif şirketlerin satın 
alma yetkililerini bir araya getirerek 
müşteri memnuniyetini maksimum 
seviyeye çıkarmayı hedefledi.  
 
Tesisler hakkında bilgi verdiler 
Güney Marmara Turistik Otelciler 
ve İşletmeciler Birliği de (GÜMTOB) 
COHO fuarında yer alarak bölge 
tesisleri hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. GÜMTOB standında 
katılımcılarla buluşan GÜMTOB 
Başkanı Mehmet Haluk Beceren 
ayrıca basın mensuplarına 
bölge turizmi ve fuar hakkında 
açıklamalarda bulundu.  

Hazırlayan: Burçak Kılınç
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Haber 

GETOB düşüşü 
önlemeye çalışıyor

Güney Ege Bölgesi’ne en çok turist gönderen pazar konumundaki 
İngiltere’de yapılan WTM Londra Fuarı’nda Thomas Cook ve TUI başta 
olmak üzere bölgeye turist gönderen tüm tur operatörleriyle bire bir 
görüşmelerde bulunan GETOB yöneticileri, ciddi çalışmalar yapılmadığı 
takdirde 2016 ve 2107 turizm sezonunda düşüşler yaşanacağı konusunda 
hemfikirler.

Güney Ege Turistik Otelciler 
ve İşletmeciler Birliği (GETOB) 
Yönetimi, 2016 yılı turizm sezonu 
için çalışmalarını yoğunlaştırdı. 
 
Çalışmalar hızlandı 
Bölge ekonomisinin turizme 
endeksli olduğu düşünüldüğünde 

turizmdeki bu olumsuz gidişatın 
tüm kesimleri etkileyeceği 
gerçeğinden hareketle konuyu 
bölge turizmcilerinin katılacağı 
bir toplantıyla tüm kesimlerin 
bilgisine sunulmasının akılcı 
olacağını düşünen GETOB Yönetimi 
çalışmalarını yoğunlaştırdı. 

Davet edildi 
GETOB, soruna kalıcı ve akılcı 
çözüm bulmak amacıyla bölge 
turizmi için çok önemli tur 
operatörlerinden birisi olan 
TUI’nin Türkiye Ürün Müdürü İvor 
Vucelic’i Marmaris’e davet etti.  
GETOB’un daveti üzerine 14 Kasım 
2015 Cumartesi günü Marmaris’e 
gelen Ivor Vucelic’in katılımıyla 
D-Resort Marmaris Grand Azur 
toplantı salonunda bir toplantı 
düzenlendi. Toplantıya GETOB ve 
FETOB yönetimlerinin yanı sıra bu 
derneklerin sorumluluk alanındaki 
konaklama tesisleri yetkilileri de 
katıldı.

Bülent Bülbüloğlu: “Durum parlak 
görünmüyor” 
Toplantının açılış konuşmasını 
yapan GETOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Bülbüloğlu 
İngiltere’de yapılan WTM 
Londra Turizm Fuarı’ndan yeni 
döndüklerini belirterek “Maalesef 
durum hiç de iç açıcı değil. 
Tanıtımda yeteri kadar güçlü 
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değiliz. Ülkemizin şu anki imajı 
tedirginliklere neden oluyor. 
Bakanlığımızın desteğiyle ve yerel 
yöneticilerimizin katkısıyla bölge 
turizmcileri olarak bu olumsuzluğu 
kırmalıyız. Aksi takdirde durum 
hiç parlak görünmüyor. Böyle 
devam ederse çok zor günler bizleri 
bekliyor” dedi.

Ivor Vucelic: “Sizlerden destek 
bekliyoruz” 
İngiltere’nin Türkiye pazarındaki 
düşüşlerle ilgili bilgiler aktaran 
TUI Türkiye Ürün Müdürü Ivor 
Vucelic ve TUI Kontrat (Satınalma) 
Müdürü Karen Hollier katılımcılara 
yaptıkları sunumda düşüşlerle ilgili 
olarak konuya açıklık getirmeye 
çalıştılar. Konaklama tesisi 
işletmecilerinden destek isteyen 
Vucelic, “İngiltere’de ve Avrupa 
genelindeki TV haberlerinde 
Türkiye’nin adının Suriye ile 
birlikte anılması düşüşlerin başlıca 
nedenidir. Bizler güçlü olduğumuz 
Güney Ege pazarını kaybetmek 
istemiyoruz. Bu sorunun üstesinden 
gelmek için el birliği yapmak 
durumundayız. Uçak programlarını 
hazırlama aşamasındayız. Sizler 
katkı sağlarsanız bizler de 
satışların arttırılması için çaba 
göstereceğiz” dedi. 
 
“Tanıtımda farklı yollar 
izlemeliyiz” 
TUI Türkiye Sorumlusu Ivor 
Vucelic’in ardından tekrar söz 
alan “GETOB” Başkanı Bülbüloğlu 
yaptığı konuşmada şunları söyledi; 
“Ivor bey talebinde haklı tabiî ki. 
Ancak konaklama sektörü olarak 
bizlerin çok ciddi sıkıntıları var. 
Girdi maliyetlerimiz TL bazında 
sürekli olarak artıyor. Artık çarkı 
döndürmekte zorlanıyoruz. Tur 
operatörüne destek olalım ama 
nasıl? 

Bizler elbette ki İngiltere 
pazarımız başta olmak üzere 
hiçbir pazarımızı kaybetmek 
istemiyoruz. İngiltere’nin yanı sıra 
diğer pazarlarımızda yapacağımız 
tanıtım çalışmalarında biraz agresif 
olmalı, bire bir görüşmelerde farklı 
yollar izlemeliyiz. Gerekiyorsa 
İspanya’nın Ibiza’yı, Mayorka’yı 
tanıtımda ön plana çıkarttığı gibi 
biz de; Marmaris’i, Fethiye’yi isim 
olarak ön plana çıkartarak tanıtım 
yapabiliriz” dedi.

“Her kesimden destek almalıyız” 
Bülent Bülbüloğlu açıklamalarına 

şöyle devam etti: “Bölge 
genelindeki tüm işletmelerin, 
odaların ve STK’ların yapılacak 
tanıtım çalışmalarına destek 
olmaları şart. Bu hepimizin 
ortak sorunudur. Geçen 
sezondaki düşüşü GETOB olarak 
düzenlediğimiz ve çok faydasını 
gördüğümüz iç pazar turizm 
şöleninde yaptığımız bağlantılarla 
bir şekilde kayıpsız atlattık. Ancak 
2016 ve 2017’yi kayıpsız atlatmak 
için el birliği ile ciddi hamleler 
yapmalıyız.”
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KODER ve AYDEM işbirliği yaparak 
AKUT Kuşadası Şubesi’ne arazi 
aracı hibe etti.  
 
Gerçekleştirilen törende konuşan 
KODER Başkanı ve Kuşadası 
Korumar Genel Müdürü Tacettin 
Özden, “AYDEM ve KODER iş 
birliği ile AKUT için 4X4 arazi aracı 
hibe ediyoruz. Araç AKUT Arama 
Kurtarma Temsilciliği envanterinde 

olacak ve Kuşadası ekibinin 
kullanımına tahsis edilecek. 
Herhangi bir acil arama kurtarma 
durumunda ekipmanları ile hazır 
olacak çok hızlı bir şekilde olay 
mahalline intikal edecek, malzeme 
ve personel taşıyabilecek, sel ve 
benzeri afetlerde başka araçların 
giremeyeceği yerlere ulaşacak, 
vinci sayesinde başka araçları da 
kurtarabilecektir” dedi.

KODER Başkanı Özden ayrıca, 
otelciler ve AYDEM arasında 
işbirliği yapıldığını belirterek, 
“AYDEM’den elektrik satın alan 
Kuşadası otelleri ödedikleri elektrik 
faturasından kilowatt da 0,0014 
kuruş oranında fon aktarılarak 
AYDEM ile bir sosyal sorumluluk 
projesi ile oluşturulmuştur. 
Oluşan bu fon ile de bu araç alınıp 
bağışlanmıştır” diye konuştu.

Haber 

Otelciler AKUT’a  
arazi aracı bağışladı

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) ve AYDEM işbirliği 
ile AKUT Kuşadası Şubesi’ne arazi aracı hibe edildi. Satın alınan araç, 
düzenlenen törenle AKUT Kuşadası yetkililerine teslim edildi.
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Köşe 

Hazırlayan: 
Prof. Dr. İbrahim Birkan

Turizm, temel olarak doğal, 
tarihi ve kültürel kaynaklar 
üzerine oturtulan bir 
endüstri olması itibariyle 
iklim değişikliğinden en çok 
etkilenecek alanların başında 
yer almaktadır

Turizm alanında tartışılan ve 
son yıllarda iklim değişikliği 
ve küresel ısınma konuları ile 
birlikte sıkça ele alınan TURİZM 
KLİMATOLOJİ konusu, en geniş 
anlamıyla çevresel bilgilerin 
turizm alanında karar verme 
ve iş planlamasının yapılması 
amacıyla değerlendirilmesi olarak 
tanımlanmaktadır. 
Turizm, temel olarak doğal, tarihi 
ve kültürel kaynaklar üzerine 
oturtulan bir endüstri olması 
itibariyle iklim değişikliğinden en 
çok etkilenecek alanların başında 
yer almaktadır ve bu konudaki 
gelişmelerin hem turizm sektörü 
mensupları hem de turizm 
konusunda çalışan akademisyenler 
tarafından yakından izlenmesi 
gerekmektedir. 

Bu anlamda, dünyanın önemli 
turizm klimatoglarını bir araya 
getiren 4. Uluslararası İklim, 
Turizm ve Rekreasyon Konferansı 
(4th International Conference on 
Climate, TourismandRecreation 
– CCTR 2015) 17- 18 Eylül 
tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. 
20 ülkeden 40 bilimsel sunumun 
yapıldığı, İstanbul  Politikalar 
Merkezi, Sabancı Üniversitesi, 
StifungMercator Girişimi, 
Boğaziçi Üniversitesi, Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Çözümleri Ağı ve Uluslararası 
Biyometroloji Derneği tarafından 
organize edilen konferansta turizm 
sektörünün yakından ilgilendiği 
çevresel sorunlar ele alındı. 
Dünyada insanlık tarihi boyunca 
karşılaşılan en büyük sorunların 

Turizm 
klimatolojisi 
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başında yer alan iklim değişikliği 
konusu dünya kamuoyunda artan 
ilgiye rağmen genelde gereken 
ölçüde önemsenmemektedir. Bu 
durumun bir örneğini de yapılan bu 
bilimsel çalışmaya gösterilen ilginiz 
azlığından anlamak mümkündür. 
Turizm sektörü iklim faktörü ile çok 
yakından ilgili olmasına rağmen 
bu konuda çalışma yapan turizm 
akademisyenlerinin sayısı çok 
azdır.Bunun yanında, sektörün de 
karşısında duran bu büyük tehdidin 
tam anlamıyla farkında olduğunu 
söyleyebilmek maalesef mümkün 
değildir.  
 
İklim değişikliğinin turistler 
üzerinde yapacağı etkilerin 
de tartışıldığı konferansta, 
TourismClimate Index (TCI) diye 
adlandırılan kavram üzerinde 
sunuşlar yapılarak yeni bir tatil 
indeksi (TourismClimate Index 
(TCI)’in yanında Turizm Tatil 
Indeksi (Holiday Climate Index- 
HCI) hazırlamanın çalışmaları 
üzerinde de durulmuştur. Bu konu 

özellikle Doğu Akdeniz ülkeleri 
için büyük önem arz etmektedir 
Antalya’da Temmuz- Ağustos 
döneminde hava sıcaklığının artışı 
turistlerin konforunu olumsuz 
yönde etkilemektedir. İleriki 
yıllarda 35 °C’nin üzerindeki gün 
sayısındaki artışların bu ayların 
turizm taleplerinde azalma 
yaratması beklentisini ortaya 
çıkarmaktadır. Bunun yanında, bu 
dönemde Avrupa’da da küresel 
ısınmadan dolayı sıcaklıkların 
artması tatil talebini olumsuz yönde 
etkileyecektir. 
 
Küresel ısınmanın buzulların 
erimesi nedeni ile deniz 
seviyelerindeki yükselmelerin, 
turizm destinasyonlarını ve tesisleri 
olumsuz etkilemesi kaçınılmaz 
olacaktır. Deniz seviyesinin 1 cm 
yükselmesi durumunda kıyı kenar 
çizgisinin ortalama olarak 1 cm 
ileri gitmesi beklenmektedir. 
Yüzyılın sonuna kadar en 
iyimser tahminlere göre deniz 
seviyesinin 80 cm yükselmesi 

beklenilmektedir. Bu durumda 

Maldiv, Marshall adaları gibi turistik 

adaların deniz altında kalması, 

sahillerdeki tesislerin olumsuz 

etkilenmeleri kaçınılmaz olacaktır. 

 

Bunun yanında, günümüzde kayak 

turizmi konusunda da çok ciddi 

iklimsel nedenlerden kaynaklanan 

sıkıntıların yaşandığı bilinmektedir 

ve bu sıkıntıların önümüzdeki 

yıllarda daha hızlı artarak devam 

etmesi beklenilmektedir. Kar 

yağışının küresel ısınmadan 

kaynaklanan nedenlerle azalması 

dünyanın her yerinde kayak 

turizmini tehdit etmektedir.  

 

Turizm klimatolojisi konusu bundan 

böyle turizm akademisyenlerinin, 

turizmcilerin, turizm 

yatırımcılarının ve turistlerin 

yakından ilgilenmesi gereken 

ve önümüzdeki yıllarda daha da 

duyacağımız önemli bir konu olarak 

karşımıza çıkmış bulunmaktadır. 
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Haber 

GATOD, üye otelleri
ziyaret etti

Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD), 
üye ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. GATOD Başkanı Mete Akcan 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri GATOD üyesi otelleri ziyaret ederek bölge 
turizmi hakkında görüş alışverişlerinde bulundular. 

Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) çatısı altında yer 
alan Güneydoğu Anadolu Turistik 
Otelciler ve İşletmeciler Derneği 
(GATOD) bölge otellerini ziyaret 
etmeye devam ediyor.  
 
GATOD Başkanı Mete Akcan 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
gerçekleştirdikleri ziyaretlerde 
bölge turizmini değerlendirerek 
ortak yapılacak çalışmalar 
hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulundu.    
 
GATOD heyeti bu ziyaretlerde 
şu ana kadar Hilton Hampton 
Hotel Genel Müdürü Önder Kolay, 
Norton Otel Genel Müdürü Mesut 
Özer, Katan Otel Genel Müdürü 
Akın Çalışıcı, Şirehan Hotel Genel 
Müdürü Yüksel Demirtürk, Ravanda 
Otel Genel Müdürü Sema Geçer, 
Kaleli Otel Genel Müdürü Sinan 
Karabağlı, Anıt Otel Mehmet 
Sıddıkoğlu, Gap Otel Genel Müdürü 
Cengiz Yurtdaş, Tuğcan Hotel Genel 
Müdürü Necmi Yılmaz, Holiday 
Inn Otel Genel Müdürü Bekir Koç 
Teymur Continental Otel Bülent 
Budak’ı ziyaret etti. 
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Haber 

Kış turizmini  
canlandıracak imzalar atıldı

ALTİD ve Anadolujet, Alanya’da kış turizmini canlandıracak imzaları 
attı.  Alanya’nın potansiyel gücünü arttıracak olan proje ile Gazipaşa-
Alanya Havalimanı’nın (GZP) etkin kullanımıyla İç Anadolu’nun bütün 
kesimlerini Alanya’ya ile tanışacak. 
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Kış turizmini canlandıracak 
“Avantaj Rotası Alanya” protokolü 
Alanya Belediyesi’nin desteğiyle 
Alanya Turistik İşletmeciler 
Derneği (ALTİD) ve Anadolujet 
arasında, Grand Okan Otel’de 
düzenlenen törenle imzalandı. 
 
Törene Alanya Belediye Başkanı 
Adem Murat Yücel, Anadolujet 
Genel Müdürü İbrahim Doğan, 
Alanya Turistik İşletmeciler 
Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye 
Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 
Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, 
turizm yöneticileri, siyasiler, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve 
basın mensupları katıldı. 
 
Protokolün avantajları anlatıldı 
Grand Okan Otel’de düzenlenen 
imza töreninden önce, 
hazırlanan protokolün kış 
turizmine sağlayacağı avantajlar 
değerlendirdi. Anadolujet Genel 
Müdürü İbrahim Doğan, 1-31 
Aralık arasında ‘Avantaj Rotası’, 1 
Ocak-31 Mart ve 1 Nisan-31 Mayıs 
tarihleri arasında ‘Kış Tatil Paketi’ 
programlarıyla ilgili bilgiler verdi. 
 
Alanya avantajları uçuruyor 
“Alanya Avantajları Uçuruyor”  
sloganıyla hazırlanan projenin iç 
pazara ve Alanya’nın tanıtımına 
büyük katkı sağlayacağını belirten 
Anadolujet Genel Müdürü İbrahim 
Doğan şunları söyledi: “Fırsat 
noktası adıyla yola çıktığımız bu 
proje ile Alanya’nın potansiyel 
gücünü arttıracağız. Gazipaşa-
Alanya Havalimanı’nın (GZP) 
etkin kullanımıyla İç Anadolu’nun 
bütün kesimlerini Alanya’yla 
tanıştıracağız. Bu kapsamda 
Ankara, merkez olarak belirlendi. 
Türkiye’nin herhangi bir yerinden 
Alanya’ya gelmek isteyenler Ankara 
üzerinden uçacak şekilde

Esenboğa’ya transferi, gidiş dönüş 
uçak bileti, Alanya’da bir gecelik 
her şey dahil oda fiyatı, GZP’den 
oteline transferi, geri dönüş içinde 
aynı sistemi kapsayacak şekilde 
149 TL gibi bir fiyata bu avantajdan 
faydalanabilecekler” dedi. Doğan, 
projenin uçak içi dergide 8 sayfa 
halinde, sosyal medyada ve iletişim 
materyalleri aracığıyla tanıtılacağını 
belirtti. 
 
Başkan Yücel: “Alternatif üretmek 
zorundayız” 
Rusya krizinden dolayı esnafın 
zor günler geçirdiğine dikkat 
çeken Alanya Belediye Başkanı 
Yücel,“Turizmde alternatif üretmek 
zorundayız” dedi. Projenin bölge 
için bir artı değer olacağına vurgu 
yapan Yücel, “Alanya’nın tarihini, 
kültürünü ve sosyal değerlerini 
tanıtmak için bu projenin bir fırsat 
olacağına inanıyorum. Bu sayede 
yerli turiste hitap ederek iç turizmi 
canlandıracağız. Projenin başarılı 
olacağına inanıyorum ve her türlü 

desteği vermeye hazırım” dedi. 

Burhan Sili: “Kış dönemi 
hareketlenmeli” 
Kış döneminde daha fazla 
turistik tesisin açık kalabilmesi 
ve esnafın gelen turistlerden 
faydalanabilmesi için çalışmaların 
sürdürüldüğünü söyleyen ALTİD 
Başkanı Sili, Alanya Belediyesi ve 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
(TÜRSAB)desteğiyle,Anadolujet 
ortaklığında,durağan geçen kış 
dönemini hareketlendirmek için 
tatil ve tur paketleri hazırladık” 
dedi.

Toros kardelenleri gezilecek 
Ankara üzerinden Anadolu Jet ile 
Alanya’ya gelecek olan yolcuların 
çok uygun paket fiyatlarıyla 
transfer, otel, restoran, müze, şehir 
turu, ayrıca bisikletler ile Toros 
kardelenleri ve muz bahçesi turları 
hizmetlerinden faydalanacakları 
belirtildi.
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Haber 

Samsun, Arap pazarına 
iddialı girdi

Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda Samsun Büyükşehir Belediyesi, 
OKA ve KATİD’in organizatörlüğünde, oteller ve acentalardan oluşan 
heyet, körfez pazarında Karadeniz Bölgesi’ne hızla ilgisi artan Abu-Dabi 
ve Al-Ain bölgelerine workshop düzenledi.

THY’nin sponsorluğunda 
gerçekleştirilen workshop 
büyük ilgi gördü. Workshop’u 
gerçekleştiren heyet yapılan 
çalışmanın bölge turizmine önemli 
katkılar sağlayacağını dile getirdi.  
 
Aktif turizm politikası 
Düzenlenen workshop hakkında 
açıklama yapan THY’nin Samsun 
Bölge Müdürü Muhammet Ali 
Akoğlan “Samsun olarak Ortadoğu 
pazarından hak ettiğimiz payı 
alabilmek ve Karadeniz Bölgesi’nin 
öncü şehri olabilme adına 
başlattığımız aktif turizm politikası 
kapsamında çalışmalar başlattık. 
Birleşik Arap Emirliği’nde Doğu 
Karadeniz Bölgesi’ne çalışan ve 
bu pazara yeni girmek isteyen söz 
sahibi acente ve tur operatörleri 
ile iş geliştirme görüşmeleri 
kapsamında Samsun’daki otelciler 
ve acentecileri iş ortakları ile 
buluşturduk” dedi. 
 
Bölgeyi tanıttılar 
Karadeniz Turistik İşletmeciler 
Derneği (KATİD) Başkanı Murat 
Toktaş ise “Yaklaşık 70 profesyonel 
turizm şirketi ile yapılan 
görüşmelerde, yeni pazar

arayışında olan ve bölgesinde 
Karadeniz’in farklı bölgelerini öne 
çıkarmak isteyen turizmcilerle 
bir araya geldik. Samsun 
merkezli olan Orta Karadeniz 
bölge tanıtımını gerçekleştirdik. 
Bölgenin geçmiş tecrübeleri ve 
daha önceden KATİD’in Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde yapmış 
olduğu müşteri beklenti ve 
profil çalışmalarından çıkan 
sonuçlar doğrultusunda pazarın 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
ürünler hazırlanarak katılımcıların 
değerlendirmelerine sunulmuştur” 
dedi. 
 
Bölgeye katkı sağlayacak 
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
Direktörü Yavuz Demir de “Orta 
Karadeniz’in tanıtımını doğru hedef 

kitleye ulaştıran bu tarz 
organizasyonlara destek vererek 
aktif rol almak OKA’nın ana 
hedeflerindendir. Yapılan çalışma 
bölgemizin tanıtımına ve turizm 
gelirlerine katkı sağlayacağını 
görecek olmak bizi şimdiden 
heyecanlandırmıştır” dedi. 

Medya büyük ilgi gösterdi 
Yerel basının da ilgi gösterdiği 
etkinliğe birçok gazeteci ve 
televizyoncu katıldı. KATİD Başkanı 
yerel basına verdiği mülakatlarında 
basın mensuplarını Karadeniz’in 
bakir güzelliklerini görmeye davet 
etti. Türk Hava Yolları Samsun 
Bölge Müdürü Muhammet 
Ali Akoğlan da “Medyanın ilgi 
göstermesi Samsun için önemli bir 
tanıtım fırsatı oldu” dedi.

Hazırlayan: Burçak Kılınç
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Uluslararası Resort 
Turizm Kongresi 

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve resmi 
yayın organı Resort Dergisi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Uluslararası 
Resort Turizm Kongresi’nin 5’incisi Antalya’da gerçekleştirildi. Aska 
Lara Resort’te yapılan turizm kongresinde Türkiye turizmi adına önemli 
konular masaya yatırıldı. 

Haber 
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AKTOB ve Resort Dergisi’nin 
ortaklaşa gerçekleştirdiği 
Uluslararası Resort Turizm 
Kongresi büyük bir katılım ile Aska 
Lara Resort’te gerçekleştirildi. 
Birbirinden önemli konukları 
ağırlayan turizm kongresi, önemli 
konulara ışık tuttu.  
 
Corconde De Luxe’te kokteyl 
Turizm kongresi öncesinde yine 
geleneksel hale gelen kokteyl 
Concorde De Luxe Resort’te 
gerçekleştirildi. Kokteyl ile bir 
araya gelen turizmciler 2015 yılını 
değerlendirerek 2016 yılı ile ilgili 
yapacakları çalışmalar hakkında 
sohbet ettiler. Türk turizminin 
duayen isimlerinden Nizamettin 
Şen, kongrenin yönetimini 
gerçekleştirdi. 
 
Açılış konuşmasını  
AKTOB Başkanı yaptı 
Turizmciler ertesi gün Aska 
Lara Resort’te tekrar bir araya 
geldi. Büyük bir katılımın 
gerçekleştiği kongrenin açılış 
konuşmasını AKTOB Başkanı Yusuf 
Hacısüleyman gerçekleştirdi. 2015 
yılında birçok olayı arka arkaya 
yaşadıklarını söyleyen Yusuf 
Hacısüleyman şu açıklamalarda 
bulundu: “Sektörümüzle ilgili 
önemli gelişmeler de oldu. 
Önümüzdeki dönemde birkaç 
önemli konuyu masaya yatırmamız 
lazım. Turizmin gelişimini 
şekillendirecek olan maddelerin 
bazılarını sizlerle paylaşmak 
istiyorum. İlk olarak dünyada 
büyük bir güvenlik sorunu çıkıyor. 
Seyahat güvenliği büyük bir tehdit 
ile karşı karşıya. Önemli turistik 
mekanlar saldırıların merkezi 
konumuna geldi. Bunlar bizim de 
gündemimizde olmak zorunda. 
Türkiye’nin Suriyeli mültecilere 
gösterdiği insani yaklaşımın

Almanya hariç hiçbirinde karşılık 
bulmadığını görüyoruz. Üçüncü 
olarak seyahat sektörünün kabuk 
değiştirdiğini gözlemlemekteyiz. 
Finansın hizmetin önüne geçtiğini 
görmekteyiz. Konaklama 
sektörü için finansal açıdan 
sürdürülebilirlik önem kazandı. 4. 
olarak küresel hareketlilik. İnsan 
davranışları ve eğilimlerindeki 
değişiklikleri iyi irdelemeliyiz. 
Misafir beklentileri nelerdir, nasıl 
bir ürün ve hizmet beklentisi 
içindedir. 

Konaklama sektörü bu soruların 
cevabını bulmak zorundadır. 
Avrupa’da aile turizmi ile 
başarılıyız ama bunun dışında 
farklı konuların da olduğunu 
görüyoruz ve bu konuda hizmet 
vermek durumundayız. Ülkenin 
turizm hareketlerini bu şekilde 
yönlendirmek durumundayız.  
 
“Kendimizi eleştirmeliyiz” 
Dijital dünyadaki gelişmeler de 
göz önünde bulundurulmalı. 
İnternet kullanıcılarının sayısı 
3 milyarın üzerindedir. İnternet 
kullanıcılarının sayısı yüzde 8 arttı. 
Bunu da tartışmalıyız.  
Yiyecek ve içecek bakımından 
kavram olarak dejenere olduğunu 
düşündüğümüz her şey dahil 
kavramına yeniden değer 
katmalıyız. Türkiye bu konuda 
lider durumunda ve Antalya’da 
lider kent durumundadır. Ama her 
şeyi aynı sepete koyduk. Burada 
kendimizi eleştirmek zorundayız. 
Her şey dahil fiyata dayalı bir 
mal gibi bir sunum yapıyoruz. Bu 
yönde AKTOB olarak bir çalışma 
yapmaktayız. Değer kazandırmak, 
disipline etmek ve kategorize etme 
konusunda bir çalışmamız var. 
İlkbaharda bir AKTOB tablosu ile 
karşınıza çıkacağız. 

Vizeler kaldırılmalı 
Turizmin önemli bir olgu olduğu 
tüm dünya tarafından kabul 
ediliyor. Vizesiz bir dünya ve 
seyahat özgürlüğü önündeki vize 
kaldırılmalıdır. Bununla ilgili çaba 
gerçekleştirilmelidir. Vize engeli 
için terörü neden göstermek ucuz 
bir bahanedir. Barışın insanların 
birbirini tanıyarak sağlanacağını 
söyleyebiliriz. Rusya tarafından 
Türkiye’ye yönelik seyahat engelinin 
kaldırılması her iki ülkeye de yarar 
getirecektir. Siyası gerginliklerde 
seyahat özgürlüklerine engel 
getirilmesi hiçbir katkı sağlamaz. 
Dünyada hiçbir ülke siyasi gerginlik 
var diye gitmeyin çağrısı yapmamış 
ve yapmayacaktır. Seyahat 
özgürlüğü insanı bir değerdir. 
2016 yılına girerken soğukkanlı 
reflekslerimizi ayakta tutmalıyız.  
 
Nitelikli doluluk 
2015 zor geçeceğini söylemiştik. 
2016 için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 
2016’nın farklı olacağını 
söyleyebiliriz. 2015’ten çok şey 
öğrendik. Sayısal doluluklardan 
ziyade nitelikli dolulukların daha 
önemli olduğunu öğrendik. Bunlar 
bize 2016’da yol gösterecek. Her 
gelişmeye karşı planlarımız olmalı. 
Yeni pazarlara yönelik çabalara da 
hız katmalıyız.” 
 
“Artık güvenlik de satacağız” 
Kongrenin ilk konuşmacısı Der 
Touristik CEO’su Sören Hartman 
konuştu. Terör saldırılarına dikkat 
çene Hartman, tur operatörü 
olarak “Artık güvenlik de satacağız. 
Dünya artık güvensiz geliyor. 
Müşteri kendisi için en doğru yeri 
seçiyor. Esnek ve dinamik tepkiler 
vermeliyiz. Fiyat ve ürünleri 
adapte etmeliyiz. Konuklarımız için 
emniyet seviyesini de arttırmalıyız. 
Bu son derece önemli” dedi.  
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“Yalnız değilsiniz” 
DER Touristik CEO’su Sören 
Hartman’ın açıklamaları şöyle: 
“Dünyada şoke eden saldırılar var. 
Terör nedeniyle seyahat talebi 
düşecek. Neden? Güvenlik seyahat 
ederken yanınıza alacağınız bir 
şey değil. Şu an siyasi sorular var. 
Bunun ekonomik boyutu da var. Kış 
sezonu için Türkiye rezervasyonları 
iyi başlamıştı. Geçen hafta bu 
sayılar düştü. Bu tablo kimseyi 
tatmin etmez. Bu konuda yalnız 
değilsiniz. Bu etkiyi birçok ülke 
görüyor. İnsanlar çok fazla seyahat 
etmeyecek. Gelecekte ne olacak? 
2015 ve 2016’nın virüsü güvenlikti. 
Bizi rahatsız eden birçok konu var. 
Bizim için önemli destinasyonlarda 
toplam 18 saldırı olmuş.  Bu soru 
işaretleri yaratıyor. Hiçbir şey 
yokmuş gibi davranamayız. Tatil 
yapanlar kendilerini güvensiz 
hissediyor ve rezervasyonlar 
düşüyor.   
 
“Ders çıkarmalıyız” 
Şu anda yapılması gereken 
şey sağduyulu davranmaktır. 
Müşterilerin korkularını ciddiye 
almalıyız. Tur operatörleri esnek 
olmalı. Bugünün kuralı bu. Dünya 
artık güvensiz geliyor. Müşteri 
kendisi için en doğru yeri seçiyor. 
Esnek ve dinamik tepkiler 
vermeliyiz. Fiyat ve ürünleri 
adapte etmeliyiz. Konuklarımız için 
emniyet seviyesini de arttırmalıyız. 
Bu son derece önemli. Bundan 
ders çıkarmalıyız. Şarm El Şeyh’te 
emniyet boşlukları oldu. Bu 
havalimanına Alman uçakları artık 
inmiyor. Bizi üzen bir haber ama bu 
durum ciddiye alınmalı.  
 
“Güvenlik önemli bir teminattır” 
Konuklarımızın başına bir şey 
gelmemeli. Paris’te denetimi 
yapılmayan meydanlarda saldırılar 

gerçekleşti. Ama teröristler 
stadyuma giremedi. Önemli 
noktalarda kontrol yapılmalı. 
Ancak bu şekilde müşterilerimizin 
güvenlerini kazanabiliriz. Güvenlik 
önemli bir teminattır. Bu krizler 
çok hızlı bir şekilde çözülemeyecek 
bundan eminiz. Bu artık ortak 
meselemizdir. Artık güvenlik de 
satacağız.  
 
Türk turizmi zirvede 
Türkiye çok başarılı bir turizm 
ülkesi haline geldi. Statik bir dünya 
yok artık. Birçok nedenden dolayı 
turizm esnek bir sektör haline 
geldi. Günlük değişimler arttı. 
Artık kendimi borsadaymışım gibi 
hissediyorum.  Turizm ülkesi olarak 
Türkiye cömert bir ülke. Hizmette, 
otellerde, tavır ve tutumlarda bunu 
görebiliyoruz. Cömertlik ve kalite iyi 
fiyatlarla sunuluyor. Bu imaj bizim 
nezdimizde çok iyi. Bu tesisler 
planlanırken büyük bahçeler büyük 
oteller her şey dahil, spor tesisleri, 
özel yemekler ve restoranlar 
ile Türk turizmi zirveye oturdu. 
Belek’te 10’un üzerinde golf 
sahası var. Su parkları Türkiye’de 
keşfedildi. Tatil yaşantıları yeniden 
tanımlanıyor her defasında. 
Gelecekte sizin gücünüz bu olacak.  
 
“Fazla kapasite yaratmayın” 
Batı Avrupa pazarları çok büyüme 
göstermeyecek. Doğu Avrupa’daki 
küçük pazarlar büyüme gösterecek. 
Türkiye yeterince yatağa sahip bir 
ülke. Fazla kapasite yaratmayın. 
Küçük arazilerde yüzlerce binlerce 
yatak kapasiteli tesis yapmayın. Bu 
yanlış olur. Bu fiyat baskısı yaratır. 
Cömertliğiniz de azalır. Ülkenizdeki 
otelciliğin özel bir niteliği var bunu 
koruyun. Türkiye destinasyonunun 
geleceği olduğunu düşünüyorum. 
Ürünlerini, misafirperverliğini ve 
güzelliğiniz sizin güçlü yönleriniz.

Konukseverlik en önemli konu 
İnsanlar Türkiye’ye gelince 
kendilerini çok iyi hissediyorlar. 
Bizim konuklarımız için önemli 
konu konukseverliktir. Burada 
kendilerini evlerinde hissediyorlar. 
Siyasi tartışma var. İki gazeteciniz 
tutuklandı. Bu önemli bir işaret 
ülkeniz için. Serbestliği ve güvenliği 
muhafaza edin. Bunlar turizm 
için önemli konulardır. Dünya 
istikrarsız bir hale geldi. Beraber 
bu zorlukları aşalım. Güvenlik, 
kapasite planlaması ve dijitalleşme 
önemli noktalar. 
 
25 yıl içinde Türkiye’nin elde 
ettiği başarının eşi ve benzeri 
görülmemiştir. Bu çılgın dünyada 
huzurlu bir ortam yaratalım ve 
insanların dinlenmesini sağlayalım. 
Sektör bunu başarabilir.” 
 
“Kendimizi geliştirmeliyiz” 
Sören Hartman’ın ardından kürsüye 
Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı Osman 
Ayık konuştu. Türk turizminin 
gelişimi için yapılması gerekenleri 
sıralayan Başkan Ayık, “Dünyada 
destinasyonlar arasında hızlı ve 
gelişen bir rekabet var. Bu ortamda 
kendimizi koruyarak geliştirmeliyiz. 
Dünyadaki değişimleri okuyarak 
kendimizi konumlandırmalıyız” 
ifadelerini kullandı.   
 
800 bin kayıp var 
Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Ayık, Uluslararası Resort 
Turizm Kongresi’nde şöyle konuştu: 
“Türkiye’nin 30 yılda ulaştığı tesis 
sayısı 3300 civarındadır. 1 milyonun 
üzerinde yatağa sahibiz. Kaynak 
pazarlardaki değişimlerin çok da 
hızlı olmayacağı bizim için çok 
önemli. Alman pazarı bizim için ana 
bloğumuzu oluşturuyor. 
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Türkiye bu pazarda üçüncü 
sıradadır. Türkiye bu pazarda 2015 
yılında yüzde 9’un üzerinde bir artış 
gerçekleştirdi. Rusya’da birinci 
sıradayız. 2014’te 4 milyon turist 
ağırlamıştık ancak 2015’te de bu 
pazarda 800 bin kayıp yaşadık.  
 
Türkiye ve İspanya 
Türkiye aldığı 40 milyon turistik 
yüzde 45’ini paket turlarla alıyor. 
Bu konuda İspanya ile yarış 
içindeyiz. Türkiye ve İspanya birbiri 
ile keskin bir rekabet yaşamaktadır. 
Ocak ve Mart ayında aramızdaki 
fark oluşuyor. Bu konuya önem 
verirsek İspanya ile rekabetimizi 
sürdüreceğiz.  
 
Desteğe ihtiyaç var 
Son 30 yılda çok önemli işler yaptık. 
80 milyar dolarlık bir yatırım stoğu 
yaptık. Turizm sektörü 54 farklı 
sektörü de destekleyerek kaynak 
yarattı. Türkiye 110 tane farklı 
ülkeden misafir ağırlayan bir ülke 
haline geldi. Bu değeri yaratırken 
paket tur bizim için önemli bir 
enstrüman oldu. Her şey dahil bu 
rakamlara ulaşmamızda önemli 
bir etmendir. Türkiye bu sayede 40 
milyon rakamlarına ulaştı. 

Bundan sonra bizim için sorun yok 
diyemeyiz. Çok güçlü ve dinamik bir 
sektör var karşımızda. Sektörün bir 
takım desteklere ihtiyacı var.   
Tur operatörlerine verilen 
desteklerin genişletilerek devam 
etmesi gerekiyor.  
 
Okul tatilleri 
Türkiye’nin yatak kapasitesi 
ile ilgili çok büyük sorunu yok. 
Bundan sonraki dönemin kontrollü 
gitmesi lazım. Kamu otoritesinin 
dikkatli olması gerekiyor. İç 
turizmi geliştirme anlamında okul 
tatillerinin bölgesel olarak dikkate 
alınması lazım. İç pazarın Türk 
turizmine desteğinin yüzde 25 
seviyesine çıkması gerekiyor.  
 
Yasal düzenleme 
2634 sayılı Yasa’mız var. 2023 
hedefimiz var ve dünya turizminde 
de bir değişim söz konusu. 2023 
hedefimize ulaşmak için bu yasayı 
düzenlememiz gerekiyor. Master 
plana ihtiyacımız olduğu ortada. 
Bunu bir an önce hazırlamalıyız.  
 
“Kendimizi geliştirmeliyiz” 
Dünyada destinasyonlar arasında 
hızlı ve gelişen bir rekabet var.

Bu ortamda kendimizi koruyarak 
geliştirmeliyiz. Dünyadaki 
değişimleri okuyarak kendimizi 
konumlandırmalıyız. Tüm dünya, 
turizm pastasındaki payını 
arttırmak istiyorlar. Bunları takip 
edip, izlememiz ve gelişmeleri 
okumalıyız. Özellikle İspanya’yı 
çok sıkı takip ederek hamlelerini 
görmemiz lazım. Dolayısı ile 
dünyayı takip etmemiz gerekiyor.  
 
Güvenlik çok önemli 
Bundan sonraki süreçte güvenlik 
çok önemli bir noktaya geldi. 
Ülkemizin yaşadığı olaylar var. Ama 
turistlere yönelik bir saldırı olmadı. 
Bu bizim artımızdır. Bunu devamını 
sağlamalıyız. 
 
Rusya ile kriz aşılacak 
 Rusya bizim için en önemli 
pazarlardan biri. Son günlerdeki 
üzücü olay iki ülke arasındaki 
gerilimi yükseltti. Rusya ile köklü 
ve tarihsel bir dostluğumuz vardır. 
Bu bağlar kolay kolay kopmaz. 30 
milyar dolarlık bir ticari hacim var 
ortada. Bu krizi çok hızlı bir şekilde 
aşacağımızı düşünüyorum.”
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“Tanıtım ve pazarlamaya önem 
verilmeli” 
Uluslararası Resort Turizm 
Kongresi’nin ana sponsoru 
olan Denizbank’ın Genel 
Müdürü Hakan Ateş, dünyadaki 
ve Türkiye’deki ekonomik 
gelişmeleri değerlendirdi. Ateş: 
“Türkiye’de doluluk oranları 
nispeten Avrupa’nın altında ancak 
ülkemizde her yıl muazzam yatak 
kapasitesinin devreye girmesini 
unutmamak lazım. Yatırımcılarımız 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine 
önem vermeli” şeklinde konuştu.   
 
İyi yatırım ortamı 
Deniz Bank Genel Müdürü 
Hakan Ateş şöyle konuştu: 
“Kasım seçimleri ile tek parti 
iktidarının kurulmasının piyasaları 
rahatlatarak yatırımlar için iyi bir 
ortam sundu. Hukuk düzeni fikir 
hakları gibi konularda daha yol 
almamız gerekiyor. 
 
Turist sayısı artıyor 
Turizm sektörü dünyada 2025’e dek 
yüzde 6 büyüyecek. Turist sayısı da 
giderek artıyor. 

Gelişmekte olan ülkelere olan turist 
ilgisi arttı ve artıyor. Türkiye’nin 
de 2030’da 100 milyon turist 
ağırlamasını bekliyoruz. Gelişmekte 
olan ülkelerde turizm gelirleri de 
aynı oranda olmasa da arttı.  
 
Gelişim sürecek 
Tatil, turizmin ana nedeni olmaya 
devam edecek. Ülkemizin konumu 
ve ekonomisi gereği en büyük güç 
girişimciliktir. Misafirperverliğimiz 
ve girişimciliğimiz turizm açısından 
önemlidir. İniş çıkışlara rağmen 
gelişmesini sürdürecektir. 
Biz de bu anlamda Denizbank 
olarak hizmetimizi sonuna dek 
sürdüreceğiz.”  
 
“Taleplerde farklılıklar oldu” 
Resort Turizm Kongresi’nin 
konuşmacılarından biri TUI 
Nordic’in CEO’su Eivor Andersson 
oldu. İskandinav pazarı ve firması 
hakkında bir sunum yapan 
Andersson, şöyle konuştu: “TUI 
Group’ta yaşanan yapısal değişim 
ile iyi bir sinerji yakaladık. TUI 
Nordic olarak toplam pazar payımız 
yüzde 20. 1.600 çalışanımız

var. 9 uçağımız var. Başka havayolu 
şirketleri ile de çalışıyoruz. Bu 
bize büyük bir esneklik sağlıyor. 
Kuzeyde 26 milyon insan yaşıyor. 
44 havaalanından operasyon 
yapıyoruz. 

İskandinavlar online’ı tercih ediyor 
İskandinav pazarı çok olgun bir 
pazar.  İlk charter uçuşları 1950’de 
başlamıştı. Artık çocukları ve 
torunları seyahat ediyor. Pek çok 
destinasyonu gördüler. AB için de 
en büyük gelire sahipler ama en 
yüksek vergileri de bu insanlar 
ödüyor. Ancak işçi olsun, doktor 
olsun, şirket yöneticisi olsun 
herkes bizim charter uçuşlarımızla 
uçarak tatile gidiyor. Yaz kış talep 
var. O yüzden trafiğimizde bir denge 
oluşturuyor. Bu da grup bünyesinde 
bize avantaj sağlıyor. Çünkü 
grubun karı genelde yazın artıyor. 
Nüfusun yüzde 75’i her yıl seyahate 
çıkıyor. Günümüzde İskandinavlar 
çok online insanlar. Her hizmeti 
neredeyse dijital ortamda satın 
alıyorlar. Bu yüzden kablosuz 
internetten diğer hizmetlere bu 
alandaki hizmetleri çok iyi vermeniz 
lazım.
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Otelden önce destinasyonu 
seçiyorlar 
Güvenlik konusu önemini 
koruyacak. Çünkü dünyanın her 
tarafından haberler alıyorlar. Gıda, 
çevre gibi diğer faktörler de işin 
içine giriyor. Bunlara dikkat etmek 
gerekir. İskandinav pazarının yeni 
trendi wellness. Destinasyon son 
derece önemli. Tüketici/tatilcilerin 
yüzde 50’den fazlası otelden önce 
destinasyonları seçiyor.  
 
TUI’nin pazar payı 
İskandinavya pazarının yüzde 75’i 
online. Yüzde 15’i de tatillerini 
acentelerden satın alıyor. Yüzde 
10’unun ise tur operatörü olarak 
bizden alıyorlar. İskandinav pazarı 
büyük ölçüde online satışlara bağlı. 
Türkiye satışlarında yüzde 22 pazar 
payına sahibiz. 

Türkiye avantajlı 
Yaşanan son terör olaylarından 
sonra taleplerde farklılıklar var. 

Özellikle mültecilerin Türkiye’ye 
gelişi ve buradan Yunanistan’a 
geçişlerinde yaşananlar Türkiye 
talebini olumsuz etkiledi. Ancak 
örneğin Paris olayından sonra 
insanlar artık tatile çıkalım mı 
çıkmayalım mı diye soracak. İkinci 
soruları da paramızın karşılığını 
nerede alacağız olacak. Türkiye’nin 
bu anlamda avantajlı. Birlikte 
hareket etmeliyiz. Geleceğe yönelik 
işbirliği yapmamız gerekiyor.” 
 
“Türkiye’nin dünyaya açık yüzü” 
Uluslararası Resort Turizm 
Kongresi’nde 54. Hükümet Turizm 
Bakanı Bahattin Yücel, ünlü 
gazeteciler Murat Yetkin ve İsmail 
Küçükkaya, Turizm ve Medya 
üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. 
İsmail Küçükkaya, “Turizm sektörü 
Türkiye’nin dünyaya açık yüzü” 
derken Murat Yetkin, ise “Elinizde 
iyi malzeme varsa tanıtırsınız. 
Önemli olan ülkenin kalitesinin 
yükseltilmesidir” dedi.

“İnternet satışları çok revaçta” 
Uluslararası Resort Turizm 
Kongresi’nde Klaus Hildebrandt 
moderatörlüğünde HolidayCheck 
AG İçerik Müdürü Georg Ziegler, 
Google Inc. Dijital Strateji ve 
Pazarlama Özgür Deniz Aydın ve 
Tripinview Yatırımcısı Emir Demirci 
online seyahat ile ilgili konuştu. 

Emir Demirci: “İnternet üzerinden 
yapılan satışlar çok revaçtadır. 
Bu da ürünlerin online olarak 
sunuluşunu mümkün kıldı” diye 
konuştu.  
 
İnteraktif anket 
Turizm kongresine katılan 
turizmciler interaktif anket ile 
2015 yılını değerlendirerek 2016 
yılındaki beklentilerini gözler önüne 
serdi. Ankete katılan turizmcilerin 
yüzde 60’ı 2016 turizm sezonunun 
2015’ten daha kötü olacağını 
belirtti.
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Araştırma 

Ülkelere göre otel 
sınıflandırma standartları 
Genellikle sınıflandırma 
sistemlerinde;  “yıldız” 
derecelendirmesi, “A”dan “F”ye 
kadar harf derecelendirmesi, 
“elmas” ya da basit bir şekilde 
pansiyon ya da motel gibi 
konaklama yerleri için “yeterli” 
ya da “yeterli değil”  açıklaması 
kullanılır. Bunun yanında;  Aşırı 
Lüks/Lüks, Birinci Sınıf/Üstün, 
Turist Sınıfı/Standart ve Ucuz Otel/
Ekonomi tanımları da hem otelin 
niteliğini hem de türünü belirtmek 
amacıyla kullanılmaktadır. 
 
Yasalarla belirlenmiş 
Bazı ülkeler, tek bir ortak 
standarda göre derecelendirme 
yapmaktadır. Belçika, Danimarka, 
Yunanistan, İtalya, Malta, Hollanda, 
Portekiz İspanya ve Macaristan 
yasalarla belirlenmiş otel 
derecelendirmesi kullanmakta. 
Almanya, Avusturya ve İsviçre’de 
sınıflandırma ilgili otel işletmecileri 
derneği tarafından belirlenen 5 
yıldız sistemiyle yapılmaktadır. 
Alman sınıflandırması Turist (*), 
Standart (**), Rahat (***), Birinci 
Sınıf (****) ve Lüks (*****), ve 
bunlara ek olarak, otelin bir üst 
dereceye geçmesini sağlamayan 
fakat ekstra özellikleri niteleyen 
“Üstün” ibaresinden oluşmaktadır. 
 
İsviçre, Almanya ve Avusturya 
İsviçre otel sınıflandırması, 1979’da 
başlayan ilk hükümet dışı resmi 
otel derecelendirmesi olmuştur. 

Bu, Avusturya ve Almanya’daki otel 
sınıflandırmalarını da etkilemiş. 
Alman Oteller ve Restoranlar 
Derneği’nin (DEGOHA) resmi 
otel sınıflandırması, 1 Ağustos 
1996’da başlamıştır ve misafirlerin 
yüzde 80’inin otel seçimlerini 
otel yıldızlarına göre yapması 
sonucu başarısını kanıtlamıştır. 
Bu uygulama, 2010’da başlayan 
ortak Avrupa Otel Yıldızlama 
Sistemi’nin oluşmasında etkili 
olmuş. Fransa’da sınıflandırma, 
önceleri turist kurulunun kullandığı 
4 yıldız sistemiyle (lüks tesisler için 
“L” ibaresi eklenerek), 2009’dan 
itibaren ise 5 yıldız sistemiyle 
yapılmaktadır.  
 
İngiltere’de otel sınıflandırması 
İngiltere’de oteller, 1 
yıldızdan 5 yıldıza kadar 
derecelendirilmektedir. TheRoyal 
Automotive Club(RAC) konaklama 
sınıflandırması yapmayı 2008 
yılında bırakmıştır ve böylece 
sınıflandırma sadece Otomobil 
Birliği (AutomobileAssociation-AA) 
ve VisitEngland, VisitWales, İskoç 
Turist Kurulu ve Kuzey İrlanda 
Turist Kurulu gibi ulusal turist 
kurulları tarafından yapılır hale 
gelmiş. Bu kurullar tarafından 
hazırlanan şemaların birbirleriyle 
uyumlu olmasına dikkat edilmiştir. 
Konukların kendi yemeklerini 
kendilerinin hazırladıkları 
konaklama türü dışındaki 
diğer konaklama türleri için AA 
tarafından 2009’dan beri uygulanan

sistem bu şekilde olmuştur. Klasik 
siyah yıldıza ek olarak (1 en düşüğü, 
5 en yükseği temsil edecek şekilde 
1’den 5’ kadar sıralanan), en 
yüksek derecede sınıflandırılmış 
tesisler, AA tarafından kırmızı 
yıldızla ödüllendirilmekte ve 
“Kontrolörlerin Seçimi” olarak 
nitelendirilmektedirler. 
 
Avustralya’da otel sınıflandırması 
Avustralya’da bağımsız konaklama 
sınıflandırma şeması ve Yıldız 
Derecelendirme markaları 
(yıldızlar), Avustralya Oto 
Kulüpleri’ne (NRMA, RACV, 
RACQ, RAC, RAA, RACT) aittir. 
Yıldız Derecelendirmesi, 
konuk tesislerinin kalitesini 
ve durumunu nitelemektedir 
ve Avustralyalı gezginlerin 
tercihlerine göre belirlenen 
200’den fazla kriteri içermektedir. 
Yıldız Derecelendirmeleri, 6 
konaklama tipine uygulanmaktadır-
oteller, moteller, konukların 
kendi yemeklerini kendilerinin 
hazırladıkları işletmeler, kısa 
süreliğine kiralanan möbleli kiralık 
daireler, ev tipi konaklamalar 
ve karavan parkları– ve de 
nitelikli eleştirmenler tarafından 
denetlenmektedirler. 
 
2015 yılında Yıldız 
Derecelendirmeleri Avustralya, 
dünyada tüketicinin tercihlerini göz 
önünde bulunduran ilk bağımsız 
konaklama sınıflandırma sistemi 
haline gelmiştir. 

Hazırlayan: Burçak Kılınç
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Yıldız Derecelendirmesine 
paralel özel bir Gezginlerin 
Derecelendirmesi 
sunulmuştur. Gezginlerin 
Derecelendirmesi, geçmiş konuk 
derecelendirmelerinden ve 45 dilde 
100’den fazla internet sitesinin 
görüşlerinden oluşturulmuştur. 
Buna göre bir tesisin Gezginlerin 
Derecelendirmesi ’ne tabi olması 
için, tüm internet sitelerinden 
en az 25 görüş almış olması 
gerekmektedir. 
 
Amerika’da otel sınıflandırması 
Amerikan Otomotiv Birliği 
(American Automotive Association-
AAA) Elmas Derecelendirme 
Süreci, Kuzey Amerika’nın 
asıl otel derecelendirme 
programıdır. Birleşik Devletler, 
Kanada, Meksika ve Karayipler 
bölgesindeki yaklaşık 32.000 otel, 
AAA tarafından onaylanmış ve 
Elmasile  derecelendirilmiştir. 
Bu 2 aşamalı sistemde, bir 
tesisisin AAA onaylı olması için 
temizlik, konfor, güvenlik ve 
emniyet kriterleri aranırken, 
bir tesisin Elmas alabilmesi 
için öncelikle AAA onaylı olması 
gerekmektedir. Elmas, 1’den 5’e 
kadar derecelendirilmektedir. 
Elmas, hizmetlerin, imkanların ve 
dekorasyonun kapsamlılığına göre 
verilmektedir. 
 
İspanya’da otel sınıflandırması 
İspanya’da oteller için ulusal 
bir sınıflandırma sistemi 
bulunmamaktadır. Her bölgesel 
hükümet, kendi yasalarına sahiptir 
fakat uygulamada bölgeler arasında 
minimum düzeyde farklılıklar 
vardır. Gereklilikler yerine 
getirildiğinde, tesisin sınıflandırma 
talep etmesi zorunludur. 
Bütün tesisler için yangın 
emniyetinde ve ses yalıtımında

genel teknik gereklilikler 
bulunmaktadır. Resepsiyonun 
görünür bir yerinde, maksimum 
hizmet bedelleri gösterilmelidir. 
Bunun yanı sıra, odalardaki ekstra 
hizmetler (telefon, çamaşır, 
garaj vb.) için bir fiyat listesinin 
bulundurulması zorunludur. Tesis, 
sınıflandırmada hangi kategoride 
olduğunu, otelin ana girişinde 
bulunacak bir levhada belirtmelidir.  
 
Fransa’da Otel Sınıflandırması 
1986 standartlarına göre yıldızlar, 
bir zaman kısıtlaması olmadan ve 
de düzenli teftişlere tabi olmadan 
verilmekteydi ve bu nedenle de 
müşterilerin gözündeki geçerliliğini 
kaybetmiş durumdaydı. 22 
Temmuz 2009 tarihinde sunulan 
turizm hizmetlerinin geliştirilmesi 
ve modernleştirilmesine 
ilişkin yasayla, otel 
derecelendirme sistemi reformu 
gerçekleştirilmiştir. Bu yeni reform, 
yeni derecelendirme standartları ve 
yeni yıldızlar verilmesi için gerekli 
prosedürleri belirlemiştir.

Bu sisteme göre 240 teftiş noktası, 
3 ana başlıkta belirlenmiştir: 
- Tesisler: daha geniş alanlar, 
daha üstün multimedya ve hizmet 
tesisleri 
- Tüketici hizmetleri: yabancı 
dillerin konuşulduğu, rezervasyon, 
resepsiyon ve ek hizmetler gibi 
hizmetlerin kalitesi 
- Erişilebilirlik ve sürdürülebilir 
kalkınma: engelli rampası, çevresel 
uygulamalar vb. 
 
Sınıflandırma ise, 1 yıldızdan 5 
yıldıza kadar yapılmaktadır. Otelin, 
istediği kategoriyle uygunluğu, 
Fransız Akreditasyon Komitesi 
tarafından görevlendirilen 
teftiş komisyonlarınca kontrol 
edilmektedir. 

Fransa’da sınıflandırma şu an 
isteğe bağlıdır ve yıldızlar 5 yıllığına 
verilmektedir. 5 yılın sonunda 
otel, eğer sınıflandırmasını devam 
ettirmek istiyorsa yeni bir teftiş 
talep etmek zorundadır.
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Haber 

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler Tayvan, 
Filipinler ve Vietnam workshoplarını anlattı

Kapadokyalı turizmciler, 13 - 21 Kasım 2015 tarihleri arasında THY’nin 
3 yeni destinasyonu olan Taipei (Tayvan - Çin Cumhuriyeti), Manila 
(Filipinler) ve HoChiMinh City (Vietnam)’de önemli workshoplara 
imza attı. KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, 3 farklı ülkede yaptıkları 
workshopları anlattı. 
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KAPTİD Başkanı Yakup Dinler’in 
Tayvan, Filipinler ve Vietnam 
workshoplarını ayrıntılı bir şekilde 
anlattı: 
 
“Kapadokya… Bazıları için Pers 
dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına 
gelen Katpatuka’nın modern 
yazılışı, bazıları için ise bu yazılış 
ve anlam ile yakından uzaktan 
alakası olmayan bir bölge. Bilinen 
doğru ise, her yıl dünyanın birçok 
ülkesinden yaklaşık 1,5 milyon turist 
ağırlayan, eşi benzeri olmayan bir 
coğrafya içerisinde bulunan tarih ve 
kültür dolu eşsiz bir bölge. Biz, bu 
coğrafyada ticaret yapan turizmciler 
olarak Kapadokya’nın tanınırlığının 
artması ve destinasyon olma yolunda 
bilinç yerleştirebilmek amacıyla yine 
uzak diyarlara yolculuk yaptık.

Daha önce sırasıyla Chicago (ABD), 
Yeni Delhi (Hindistan), Kuala Lumpur 
(Malezya), Singapur City (Singapur), 
Oslo (Norveç), Stockholm (İsveç), 
Helsinki (Finlandiya), Shanghai 
(Çin Halk Cumhuriyeti), Hong 
Kong (Çin Halk Cumhuriyeti), St. 
Petersburg (Rusya) ve Moskova 
(Rusya)’da yapılan workshop ve b2b 
bazlı tanıtım çalışmalarına katılan 
biz Kapadokyalı Turizmciler, bizi 
bu tanıtım gezilerimizde hiç yalnız 
bırakmayan ve her daim destek veren 
Nevşehir Valimiz Sn. Mehmet Ceylan 
ile beraber tanıtım çalışmalarımızın 
yeni halkası için 13 - 21 Kasım 2015 
tarihleri arasındaTHY’nin 3 yeni 
destinasyonu olan Taipei (Tayvan - 
Çin Cumhuriyeti), Manila (Filipinler) 
ve HoChiMinh City (Vietnam)’de 
yine çok başarılı ve yine çevre iller 
tarafından örnek alınacak (hatta 
kıskanılacak) bir organizasyona imza 
attık.

Öncelikle bu organizasyonun 
mimarları THY Kapadokya Müdürü 
Osman Taha Küçük, Nevşehir Ticaret 
ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Müdürü 
Veysel Donmaz ve Serkan Başar 
arkadaşlarımıza ne kadar teşekkür 
etsek azdır. 

Her zaman olduğu gibi kusursuz 
bir organizasyona imza attılar 
ve özellikle Filipinler’de Obama 
ve APEC toplantıları yüzünden 
yaşadığımız sıkıntılı durumu çok 
kısa bir sürede çözdüler. Buradan 
bu organizasyonumuza KOSGEB 
desteği çıkması konusunda emeğini 
esirgemeyen Nevşehir Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. M. Arif Parmaksız’a çok teşekkür 
ederiz. Ayrıca organizasyonumuza 
bizzat katılarak bize güç ve destek 
veren Ahiler Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri M. Fatih Yıldız ve KAPHİB 
Müdürü Levent Ak’a da teşekkürü bir 
borç biliriz.

Tanıtım organizasyonumuz 13 
Kasım akşamı yeni adıyla Kapadokya 
Havalimanı’nda 23 kişinin katılımı 
ile fiilen başlamış oldu. Bu 
organizasyonumuza daha önce 
katılan arkadaşlar ile beraber ilk 
defa katılan arkadaşlar da vardı. 
Otelci, ticari hava baloncusu, 
acentecisi ve turistik eşya mağaza 
yetkililerinden oluşan mantıklı bir 
sentez oluşturulmuştu. Kapadokya 
Havalimanı’ndan bol bol tanıtım 
materyali ile beraber kalkan 
uçağımız (THY Kayseri’nin aksine 
tanıtım materyalleri olduğu için 
fazla bagaj parası da istenmedi) 
rötarsız bir şekilde İstanbul Atatürk 
Havalimanı’na indikten sonra yaklaşık 
non-stop 11,5 saat sürecek olan 
Taipei uçuşumuz THY’nin Boeing 
777 tipi uçağı ile başladı. Uçakta 
Mustafapaşa / Ürgüp’te bulunan 
Kapadokya Meslek Yüksekokulu’ndan 
mezun “FlyingChef” olması bizi ayrıca 
gururlandırdı ve büyük bir keyifle 

ikramlarını tattık. KMYO ile ne kadar 
gururlansak azdır.

Taipei - TAYVAN 
Yerel saat ile 16.35’te rötarsız şekilde 
piste teker koyan uçağımız, Taipei’de 
bulunan THY yetkilileri tarafından 
karşılandı. Oradan şehir merkezinde 
bulunan konaklayacağımız Sherwood 
Hotel’e geçtik ve kapıda Türk dostu 
Alman Genel Müdür tarafından 
karşılandık. Özellikle böyle çok 
odaları olan otellerde kapıda bir 
Otel Genel Müdürü’nün misafirleri 
karşılaması pek olağan bir durum 
değil, fakat bu beyefendi daha 
önceleri Kemer’de görev yaptığı 
için belli ki Türkiye özlemini bizimle 
giderdi. Kapadokya bölgesi olarak 
öncülüğünü yaptığımız ve çevre 
iller tarafından gıpta ile bakılan bu 
organizasyonlarımızın en önemli 
amacı elbette “tanıtım faaliyeti”.
Fakat bu uzak diyarlara gelmişken 
ziyaret ettiğimiz ülkelerin kültürel 
ve tarihsel değerlerini de keşfedip 
ülke değerlerini benimsemekte çok 
önemli. Bu bağlamda Tayvan’da 
kahvaltımızın ardından ilk ziyaretimizi 
NationalPalaceMuseum’a yaptık. 
Çin İç Savaşı sonrası Tayvan adasına 
kaçan sağ görüşlülerin, bugünkü 
ismiyle Çin Halk Cumhuriyeti’nden 
getirdikleri tarihi eser ile dolu olan 
bir müze burası. Müze ziyaretimizin 
ardından bir zamanlar dünyanın 
en yüksek yapısı olan (şu an 5. en 
yüksek) ve içerisinde halen dünyanın 
en hızlı asansörünü barındıran 
Taipei 101 Tower isimli gökdelenden 
başkenti üstten seyretme şansına 
sahip olduk. 
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Bu ziyaretin ardından ünlü Hollywood 
yıldızı TomCruise’un da geçmişte 
gittiği restoranda veonun da 
tattığıTayvan’ın en meşhur 
yemeği olan “dumpling” lezzetini 
keşfettik - kısaca Tayvan Mantısı 
diyebiliriz, yinede bizim mantımız 
çok daha lezzetli. Tayvan halkının 
%93’ü Budizm, Konfüçyüsçülük, 
Madsu ve Taoizm dinlerinin 
karışımından oluşan bir dini kabul 
etmektedir. Bu dinin en önemli 
dinsel simgelerinden birisi ise 
1738 yılında tamamlanan ünlü 
Longshan Tapınağı’dır. O yüzden 
buraya yapmış olduğumuz ziyaret 
çok önemliydi. Çok güzel anı ve 
fotoğraf kareleri ile tapınaktan 
ayrılarak bir sonraki sabah 
yapacağımız workshop hazırlıkları 
için otelimize geçtik. Daha önce 
bu tür sunumları birçok kez (11 
kez) yaptığımız için hazırlıklıydık 
ve hatta her zamankinden daha 
iyi hazırlanmıştık. Yaklaşık 60 
Tayvanlı acenteci dostumuza 
AHİKA’dan Melike Aygün ve 
turizmci arkadaşımız Abdullah 
İnal çok güzel bir birliktelik örneği 
göstererekyaptıkları sunumumuz 
bol bol alkış aldı. Ardından ise 
balonculuk konusunda Teyfik 
Ölmez, mağara/kaya oteller 
konusunda Ali Yavuz ve çalışma 
modelleri konusunda Aydın Ayhan 
Güney’in bilgilendirici sunumları 
sonunda salonda büyük bir sürpriz 
yaşandı. Tayvan’da yaşayan 
ve Tayvan’ın en ünlü stand-up 
sanatçısı unvanına sahip Rıfat 
Karlova salona giriş yapınca büyük 
bir alkış tufanı koptu. Kendisi de 
Kapadokya hakkında bir sunum 
yaparak tüm Tayvanlı acentecileri 
Kapadokya konusunda daha da 
bilinçlendirdi. Buradan, benim 
ricamı kırmayarak beni ve tüm 
Kapadokya grubunu onore eden 
Rıfat Karlova dostuma gelip 

şeref verdiği için çok teşekkür 
ederim. Sunum sonrası ise 60 
acenteci Kapadokya’lı turizmcilerle 
görüşebilmek ve bilgi alışverişi 
yapabilmek amacıyla resmen yer 
kapma savaşı yaptı. Workshop 
sonrası ise Kapadokya ve THY 
biletlerinin verildiği çekiliş 
yapılarak acentecilerle çalışma 
yemeğine geçildi. Çalışma yemeği 
sonrası ise Taipei’de katılımcılara 
serbest zaman verildi ve az da olsa 
1-2 saatliğine keşif yapılabildi. 
Daha sonra ise Filipinler’in 
Başkenti Manila’ya gitmek üzere 
havalimanına doğru yola çıkıldı. 
Filipinler’e ait bir low-cost firma 
olan Cebu Pacific firması ile 
yaklaşık 2.5 saatlik bir uçuştan 
sonra yerel saat ile 00.00 civarında 
Manila’ya indik.

Manila - FİLİPİNLER 
Manila Havalimanı’nda yine THY’nin 
güler yüzlü personeli tarafından 
karşılandıktan sonra normalde 
10 dakika süren Havalimanı-Otel 
yolculuğunu APEC zirvesinden 
ötürü kapanan yollar ve alınan üst 
düzey güvenlik önlemleri sebebiyle 
neredeyse 2 saatlik bir yolculukla 
tamamlayıp konaklayacağımız New 
World Hotel’e yerleştik. Ertesi gün 
saat öğlen 12.00’da otel lobisinde 
buluşarak Manila Büyükelçimiz 
Ekselansları Esra Cankorur’un 
heyetimize vereceği öğle yemeği 
için bir Türk restoranına geçtik. 
Burada Sayın Büyükelçi ve 
Büyükelçilik çalışanları tarafından 
çok iyi karşılandık ve çok samimi 
bir ortamda Türk yemeklerimizi 
yedik (bu duruma özellikle Şaban 
Usta çok mutlu oldu) Valimiz Sayın 
Mehmet Ceylan, Büyükelçimiz 
Esra Cankorur Hanımefendi’ye 
günün anlamına istinaden Avanos 
çamurundan yapılmış Hitit Figürlü 
tabak hediye etti ve workshop 

çalışmaları için otelimize geçtik. 
Otelimize geçtiğimiz anda 
ertesi gün yapacağımız Vietnam 
uçuşumuzun iptal olduğunu 
öğrendik. Zira APEC (Asya-Pasifik 
İşbirliği Örgütü) Zirvesi için Obama 
Filipinler’e geliyordu ve güvenlik 
sebebiyle hava sahası kapatılıyordu. 
Organizasyon komitemiz THY 
Manila Müdürü’nün yardımıyla çok 
hızlı bir hamleyle gidebileceğimiz 
tek uçağa grubumuzu kaydırdı 
(sabah 06:00 uçuşu) ancak bu 
kaydırma Manila’da 1 eksik gece 
anlamına geliyordu.

60’a yakın acenteci workshop’a 
katılacağı bilgisi vermişti fakat 
başlangıç saati olan 18.00’de 
sadece 20-25 acenteci vardı. 
Dışarıya baktığımızda ise yine 
APEC’ten ötürü trafiğin kilit olduğu, 
araçların kıpırdayamadığını gördük. 
Aynı saatlerde konakladığımız 
otelin lobisi de çok hareketliydi, 
zira zirveye katılacak olan ve 
aynı otelde konakladığımız 
Endonezya Cumhurbaşkanı için 
üst düzey güvenlik önlemleri 
alınmıştı. Workshop saatini 1 
saat ileriye attığımızdan ötürü 
15 kişilik bir katılım daha oldu. 
Tayvan’da sunumu gerçekleştiren 
ekibimizle yine başarılı bir sunumu 
tamamlayıp b2b görüşmelerine 
geçtik. Tayvanlı acentecilere kıyasla 
Kapadokya konusunda daha az 
bilgili olan Filipinli acenteciler bol 
bol bölge hakkında bilgi aldıktan 
sonra hep beraber çalışma 
yemeğine geçildi ve yine şanslı 
acentelere yönelik çekiliş yapıldı. 
Workshop sonrası hemen yakındaki 
AVM’de biraz vakit geçirdikten 
sonra otel lobisinde 03.00’da 
buluşmak üzere sözleşildi ve saat 
geldiğinde havalimanına Vietnam 
yolculuğu için yola çıkıldı.
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HoChiMinh City (Saigon) - 
VİETNAM 
Organizasyon öncesi yapmış 
olduğumuz kendi içimizdeki 
görüşmelerde en ciddi soru 
işareti Vietnam hakkında idi. 
Fakat Philippines Airlines ile 
yapmış olduğumuz 2.5 saatlik 
uçuştan sonra havalimanında 
bu intibamız ilk anda değişti. 
Havalimanı gayet modern ve 
insanlar çok güleryüzlü idi. Yaklaşık 
1 saatlik bir yolculuktan sonra 
konaklayacağımız Accor Hotel 
Group’a bağlı Pullman Saigon 
Hotel’e yerleştik. Organizasyon 
komitemiz oteller konusunda bu 
sefer gerçekten çok başarılıydı. 
Bir otelci gözüyle bana göre en iyi 
otel ise Pullman idi. Bu yolculuk 
esnasında dikkatimizi en çok çeken 
şey ise her yerde scooter/motor 
olmasıydı. Adeta yer gök her yer 
motor idi, araba yok denecek kadar 
azdı ve trafik düzeni ise hiç yoktu.

Gece yolculuğu yapıldığı ve herkes 
çok yorgun olduğu için ertesi gün 
sabah 09.00’da yapacağımız acente 
organizasyonuna dek serbest 
zaman verildi. Bu süre içerisinde 
uyuyan da oldu, Vietnam’ın 
meşhur alışveriş pazarlarını 
ziyaret edenlerde. Özellikle tekstil 
konusunda çok ilerlemiş olan 
Vietnam’da birçok ünlü markanın 
gerçek - ihraç fazlası ürünlerini 
1/10 fiyatına alabilmek mümkün. 
Biz ise bir kaç arkadaş olarak 
TripAdvisor’da bulduğumuz, hatta 
çok beğenip ertesi gün daha 
fazla kişiyi de götürdüğümüz, bir 
Sushi Restaurant’ında yemek 
yiyip,peşinden sıcak ve (çok) nemli 
Saigon caddelerinde yürüyüş 
yaptıktan sonra otelimize geçtik.

Sabah yine 09.00’da workshopumuz 
vardı ve ilgi çok yoğundu. 
Vietnam’da programa saat yazılır 

ama hep Vietnamlıların rahat 
davranmalarından ötürü (geç 
kalma huyu olduğundan) 30-40 
dk.programlar geç başlarmış. Bu 
seferde öyle oldu, fakat katılım 
beklediğimizden çok daha iyi 
gerçekleşti. 50 Vietnamlı acenteciye 
bölgemizi yine Melike, Abdullah, 
Teyfik, Ali ve Aydın dostlarımız çok 
iyi bir şekilde tanıttılar. Ardından 
yine her zaman olduğu gibi bire 
bir görüşmeler yapıldı ve çalışma 
yemeğine geçildi. Çalışma yemeği 
esnasında yine çekiliş yaparak 
Vietnamlı acentelere Kapadokya 
tatili hediye ettik.

Vietnam’a kadar gelip dünyaca 
meşhur WarRemnantsMuseum’u 
(Savaş Müzesi) görmeden gitmek 
olmazdı tabii. Amerikan tanklarının, 
helikopter ve savaş uçaklarının 
bulunduğu bu müzede bulunan 
fotoğraflar savaşın acı gerçeğini 
yüzümüze tekrar vurdu. Müze 
ziyaretinin ardından Saray ziyareti, 
Katedral ve Postane ziyaretlerini 
gerçekleştirdik ve akşam herkes 
daha fazla alışveriş yapmak için 
Ben Thanh Market ve Russian 
Market’e akın etti. Ertesi gün 
serbest kahvaltının ardından THY 
Vietnam Müdürü’nün heyetimize 
verdiği yemeğe katıldık. Yemek 
esnasında artı ve eksilerimizi 
değerlendirdik, bir sonraki tanıtım

rotamız noktasında bilgi alışverişi 
yaptık. 

Akşam ise THY’nin Airbus 330 tipi 
uçağı ile Bangkok aktarmalı olarak 
İstanbul’a oradan da Kapadokya 
Havalimanı’na doğru yola çıktık. 

Genel Değerlendirme 
Taipei (12.), Manila (13.) ve 
HoChiMinh City (14.) tanıtım 
organizasyonlarımız yine her 
zaman olduğu gibi başarıyla sona 
erdi. Değişen ve gelişen pazarlama 
stratejilerine göre artık büyük 
fuarlar önemlerini hızla yitiriyor. 
Alıcılar ve satıcılar artık toplu 
görüşmelerden ziyade bire bir 
görüşme noktasında çok ısrarcı. 
Hem bu sayede kişisel bir bağ 
kuruluyor hem de birbirlerine 
istedikleri soruları sorabiliyorlar. 
Değerlendirme toplantısında da 
bahsettiğimiz gibi Kapadokya’nın 
tanıtımı noktasında bu workshoplar 
tohum ekme mahiyetinde olup 
gerisini getirmek ve işbirliğini 
geliştirmek biz işletmelerin 
elinde. Bu organizasyonda emeği 
geçen herkese ve bizi her zaman 
destekleyen Nevşehir Valimiz Sn. 
Mehmet Ceylan’a tekrar teşekkür 
ederim. Eğer coğrafyamızda her 
şey yolunda gider iseinşallah, 
Kapadokya’yı çok güzel günler 
beklemekte...”
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Haber 

Nuri Özaltın 
“Turizmi bir barış hareketi       
   olarak görüyoruz” 

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özaltın, “Turizmi bir barış 
hareketi olarak görmek istiyoruz. Tüm insanlığı din, dil, renk, kültür 
olarak ayırmadan, aynı değer ve sevgi ile kucaklamak istiyoruz” dedi.

Son yıllarda spora yaptığı yatırımlarla 
dikkat çeken Gloria Hotelleri’nin 
de sahibi Özaltın, “Almanya ve 
Türkiye Arasında Köprüler” başlıklı 
Uluslararası Diyalog Enstitüsü 
Konferansı’nda bir konuşma 
gerçekleştirdi. Beykoz’da bulunan 
Türk-Alman Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen konferansa Almanya 
eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff 
ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
de katıldı. 
 
“Turizmin temelinde insan ve doğa 
sevgisi yatıyor” 
Konuşmasında dünya genelinde 
seyahat eden milyonlarca insanın, 
aslında kendi kültür elçiliğini 
yaptığını ve kültürler arasında 
dostluk için fırsat verdiğini belirten 
Özaltın, sözlerine şöyle devam 
etti: “Türk turizmine 1997 yılından 
beri hizmet vermekte olan Gloria 
Hotels & Resorts aracılığı ile 
dünyadan pek çok insan, din, dil ve 
kültüre hizmet veriyoruz. Ben ve 
bütün ailem insanları dil, din ve ırk 
gözetmeksizin seviyoruz. Bize göre 
turizmin temelinde insan ve doğa 
sevgisi yatıyor. Bu nedenle bütün 
tesislerimizde, bozulmamış bir doğa 
ve temiz bir çevrenin önemini bilerek; 

misafirlerimizden çalışanlarımıza 
kadar her türlü çalışmamızı 
insanların mutluluğu üzerine dizayn 
ettik.” 
 
“Turizmi bir barış hareketi olarak 
görüyoruz” 
Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın, doğa 
ile bir bütün içerisinde insanlık için 
kardeşçe bir gelecek inşa edilmesi 
gerektiğini ifade eden Nuri Özaltın, 
“Bu doğrultuda turizmi bir barış 
hareketi olarak görmek istiyoruz. 
Tüm insanlığı din, dil, renk, kültür 
olarak ayırmadan, aynı değer ve sevgi 
ile kucaklamak istiyoruz. Bu vesile ile 
ülkemizde gerçekleştirilen

G20 Zirvesinin dünya toplumlarının 
beklentileri ve umutları 
doğrultusunda geçmiş olması ve 
beraberliğin ve karşılık daha derin 
anlayışın ne kadar önemli olduğu 
vurgulanmasından dolayı başta 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a ülkemize gelen tüm devlet 
başkanlarına ve başbakanlarına 
özellikle Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Sayın Obama’ya, Rusya 
Başkanı Sayın Putin’e, Almanya 
Başbakanı Sayın Merkel’e ve İngiltere 
Başbakanı sayın Cameron’a verdikleri 
olumlu mesajlar ve barışa çağrıları 
için yürekten teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu.
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Turizm için 
işbirliği yaptılar 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ve Avrupa Yeniden Yapılanma 
ve Kalkınma Bankası, kapsamlı ve sürdürülebilir turizmi geliştirmek için 
işbirliği yaptı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü ve Avrupa Yeniden 
Yapılanma ve Kalkınma Bankası, 
kapsamlı ve sürdürülebilir turizmi 
sosyo-ekonomik büyümenin 
güçlendirmek için bir işbirliği 
anlaşması imzaladı. Gelişen kaynak 
verimliliği ve gençlerin dahil 
olmasını teşvik edici çalışmalar 
anlaşmanın öncelikli iki maddesini 
oluşturuyor.  
 
Bilgi de paylaşacaklar 
Gençlerin turizm sektörüne eğitim 
ve iş olanakları yoluyla katılımı, 
kaynak ve enerji verimliliği ve 
kobiler için kaynak oluşturma 
anlaşmanın kilit noktalarından. 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü ve Avrupa Yeniden 
Yapılandırma ve Kalkınma Bankası 
aynı zamanda en iyi uygulamalar 
ve bilgi paylaşımı hususlarında da 
işbirliği yaptı.  
 
Genç katılımı teşvik edecekler 
Avrupa Yeniden Yapılandırma ve 
Kalkınma Bankası Başkanı Sir 
Suma Chakrabarti turizmin birçok 
EBRD ülkesinin ekonomisine ana 
katkı sağlayıcı olduğunu belirterek,  
“Bu ortaklık, organizasyonların, 
turizm endüstrisindeki

sürdürülebilir ve kapsamlı 
uygulamaların geliştirilmesi için 
hem özel sektör hem de kamu 
sektörüyle birlikte çalışmasına 
olanak verecek. EBRD,genç 
insanların ekonomiye katılımda 
yetenek uyuşmazlıkları ve 
eğitim olanaklarına kısıtlı 
erişim nedenleriyle hatırı sayılır 
zorluklarla karşılaştıkları 
bölgelerde endüstride bilhassa 
genç katılımı teşvik etmeyi 
amaçlıyor” dedi.  
 
Daha iyi iş imkanı 
Birlemiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai 
ise, turizm sektörünün mevcut 
ekonomik yenilenmeye büyük 
katkı sağladığını ve özellikle 
iş yaratma konusunda gelişen 
kapsayıcı kalkınmada öncü rol 
oynayabileceğini belirterek; 

“Avrupa Yeniden Yapılanma ve 
Kalkınma Bankası ile yaptığımız 
ortaklık ile,  sektörün daha 
sürdürülebilir bir yola girmesini 
desteklerken, aynı zamanda daha 
fazla ve daha iyi iş imkanları 
oluşması için fırsatlar yaratacağız” 
dedi.  
 
Güney ve Batı Akdeniz 
Anlaşma, EBRD’nin kapsayıcı ve 
sürdürülebilir turizmi Bankanın 
operasyon ülkelerinde, özellikle de 
Güney ve Batı Akdeniz Bölgesi ve 
Batı Balkanlarda destekleyeceği 
taahhüttü çerçevesinde imzalandı. 
İşbirliği, Birleşmiş Milletler Dünya 
Turizm Örgütü’nün Birleşmiş 
Milletler Dünya Turizm Örgütü 
aracılığıyla eğitim ve öğretim 
sağlanan alanlardaki  deneyimi ve 
uzmanlığından yararlanıyor.

 HaberHazırlayan: Eda Keskiner
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Köşe 

Kaliteli turizm ve 
otelciliğin önemi 
Turizmin verimli işlemesinde birinci 
öncelik kaliteli hizmet ve otelciliktir. 
Otelcilik turizmin bel kemiğidir 
diyebiliriz aynı zamanda. Gelin göz 
atalım gelen bir turistin nasıl 
memnun edileceğine ve kaliteli 
turizmin nasıl olması gerektiğine. 
 
Müşterilerin otel işletmesinden 
memnun ayrılmaları, işletmenin 
varlığını sürdürebilirliği ve diğer 
işletmelerle rekabet edebilmeleri 
açısından önem arz etmektedir. Bu 
da yönetici ve çalışanlarda görülen 
eksikliklere karşı yeterli derecede 
önlem alınması ile 
gerçekleştirilebilecektir. Görülen 
eksiklikler karşısında kayıtsız kalan 
ve hiçbir şekilde iyileştirme 
düşünmeyen işletme, yoğun 
rekabetin yaşandığı turizm 
pazarında kaybolacaktır. Bu 
çalışmada konaklama 
işletmelerinde hizmet kalitesinin 
geliştirilmesi için çalışanların 
müşteri ilişkileri konusunda 
eğitilmesinin gerekliliği vurgulanmış 
ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 
Son yıllarda Türkiye’de yapılan 
gösterişli ve lüks otellerin sayısının 
giderek artması, Türk turizminin 
tesisleşme yönünden kalitesini 
artırmaktadır. Ancak, bu somut 
kalite artışı, bir hizmet sektörü olan 
turizm sektöründe tek başına bir 
anlam ifade etmemektedir. Müşteri, 
hizmeti satın almadan önce otelin 
görsel özelliklerini görme şansına 
sahip olmakla birlikte, sunulan 

hizmetin kalitesi onlar için bir risktir 
ve bu konuda sadece beklenti 
içerisinde olabilirler. Hizmeti 
algılamaları neticesinde 
memnuniyet veya 
memnuniyetsizlikleri ortaya çıkacak, 
ileriki satın almalarda ve 
tavsiyelerde etkili olacaktır. Başarılı 
olmak isteyen işletmeler, 
müşterilerini rakiplerine göre daha 
fazla memnun etmek zorundadırlar. 
Müşterinin memnuniyeti ise, önceki 
satın aldığından daha kaliteli bir 
hizmetle mümkündür. Kaliteli 
hizmet ise, müşterinin algıladığı 
hizmetten tatmin olma derecesiyle 
yakından ilişkilidir. Dolayısı ile 
işletmelerde, hizmeti sunan 
personelin, müşterilerin beklentileri 
doğrultusundaki hizmet kalitesinin 
nasıl geliştirilebileceği ve bunun 
nasıl sürekli hale getirilebileceği 
konusunda bilinçlendirilmesi 
gerekir. Bu da onlara verilecek iyi 
bir müşteri ilişkileri eğitimi ile 
mümkün olacaktır. Türkiye’de, 
turizm sektörünün en önemli 
eksikliklerinden birisi de müşteri 
ilişkilerinde yetersiz ve davranış 
yönünden bilinçlendirilmemiş iş 
görenlerin varlığıdır. Konaklama 
işletmelerinde hizmet kalitesinin 
geliştirilmesinin eğitimsiz 
çalışanlarla mümkün olmayacağı 
göz önünde bulundurulursa bu 
çalışmanın önemi açıkça ortaya 
çıkmış olur. Türkiye’de, birçok 5 
yıldızlı otel arasında sunulan hizmet 
kalitesinde oluşan farklılıklar da 

tutarsızlıklara neden olmakta ve 
müşterinin kafasındaki ‘5 yıldızlı otel 
kalitelidir’ imajını zedelemektedir. 
Bu durum, satın almalarda 
müşterileri tereddüte 
düşürmektedir. Konaklama 
işletmeleri sundukları hizmeti, 
sürekli değişen müşteri 
beklentilerine göre yenilemelidir. 
Bunun için personelin sürekli 
eğitimi söz konusu olacaktır. Bu 
çalışmanın amacı, konaklama 
işletmelerinde görsel çekiciliğin yanı 
sıra sunulan hizmet kalitesinin 
artırılması için geliştirilen 
önerilerle, turizm personelinin 
müşteri ilişkileri konusunda 
bilinçlenmesini sağlamak ve otel 
personeline yönelik bir eğitimin 
gerekliliğinden yola çıkarak 
önerilebilecek davranış şekillerini 
içeren bir eğitim modeli 
hazırlamaktır. 
 
Turizm sektöründe önemli olan 
tüketim sırasında elde edilen 
duygularla, tüketim öncesi 
duyguların değerlendirilmesi 
sonuçlarının bir birleşimi olan 
müşteri memnuniyetinin 
sağlanmasıdır. İşletmelerde müşteri 
memnuniyetinin sağlanması ve 
dolayısıyla işletmedeki hizmet 
kalitesinin artırılması için işletme 
yönetiminin kendisine bir strateji 
seçmesi zorunludur. Bu strateji 
çerçevesinde işletmenin 
çalışanlarını bilinçlendirmesi, arz 
ürünlerini çeşitlendirmesi ve bu iş 

Hazırlayan: Halil Özyurt
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için tüm ekipmanlarını geliştirmesi 
gerekmektedir. Fakat müşteri 
beklentileri incelenmeden, gerekli 
analizler yapılmadan, rastgele 
hazırlanmış bir program, işletmenin 
bu stratejisinde başarıya ulaşmasını 
engelleyebilecektir. Turizm 
sektörünün, işgücünün yoğun 
olduğu bir hizmet sektörü olması, 
bu stratejinin eğitim ağırlıklı olması 
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 
Müşteri aldığı ürünün en az 
beklentisi dâhilinde kaliteli olmasını 
istemektedir. Bir otel işletmesinin 
tüm birimlerinden farklı beklentiler 
doğacağı muhakkaktır. Örneğin; kat 
hizmetlerinden en büyük beklenti, 
‘odaların temizliği ve düzeni’ iken; 
yiyecek içecek bölümündeki en 
büyük beklenti ise, ‘iş görenin servis 
bilgisi ve müşteri ile iletişimi’ 
olacaktır. Bu nedenle, yapılan 
çalışmada farklı bölümlerde çalışan 
iş görenlerin yapması gerekenler ve 
bu doğrultuda yöneticilere düşen 
görevler ayrı ayrı ele alınmıştır. 
Turizm işletmelerinde kaliteyi 
geliştirme çabalarının etkinliği 
durumunda turizm sektöründe 
oluşan değişikliklere, taleplere ve 
ihtiyaçlara cevap verebilecek bir 
yönetim tarzının ortaya çıkacağı 
kabul edilmektedir. Emek yoğun bir 
sektör olan turizm işletmelerinde, 
hizmet kalitesinin zamana ve 
mekana göre farklılaşması, hizmetin 
standartlaştırılma ve eksikliklerini 
kısa sürede giderme güçlükleri gibi 
nedenler turizm işletmelerinde 
kaliteyi geliştirme çabalarını bir 
ihtiyaç haline getirmektedir. Otel 
yöneticileri, sürekli değişen çevre 
koşulları altında teknolojiye ve 
zamana ayak uydurabilen, turist 
beklentilerine göre elindeki tüm 
takım ve iş göreni en verimli şekilde 
kullanabilen, bu doğrultuda 
işletmesinde maksimum hizmet 
kalitesini yakalamayı amaç edinen 
kişilerdir. Yöneticiler, tüm bunları 
gerçekleştirirken bünyesindeki iş 
görenler ve hedef müşterilerle 
ilişkilerini sürekli gözden geçirmeli 

ve eksikliklerini kısa sürede 
gidermelidir. Otel yönetiminin gerek 
müşterilerle gerekse iş göreniyle 
olan ilişkilerinde saptanan 
eksikliklere çeşitli öneriler 
getirilmiştir. Otel yöneticilerinin, bu 
çalışma sonucu saptanan 
eksikliklerin dikkate alarak, 
işletmelerinde sunulan hizmet 
kalitesi yönünden kendilerini 
geliştirmeleri uygun olacaktır. 
Turizm sektöründe, kalitenin belli 
bir düzeyde gerçekleşmesi, hizmet 
üretiminin sürekli iyileştirilmesi ve 
hizmeti üretecek iş görenlerin 
nitelikli olmalarına bağlıdır. 
Bugünkü işletmecilik anlayışında 
sadece kalite grubundaki veya kalite 
çemberindeki çalışanlar değil, 
organizasyonda çalışan herkes 
kaliteden sorumludur. Konaklama 
işletmelerinin başarılı olabilmesi 
için, hizmet kalitesini dünya 
standartları çerçevesinde, 
müşterilerin beğenileri 
doğrultusunda ve tüm işletme 
çalışanlarının aktif katkısı ile 
biçimlendirmesi zorunludur. Tüm 
bunlardan yola çıkarak, iş gören 
performanslarının artırılması ve 
dolayısıyla sunulan hizmet 
karşısındaki algılamaların, 
müşterinin memnuniyet düzeyinde 
olumlu etki yapması müşteri 
kayıplarını önleyebileceği gibi 
müşterilerin sürekliliğine de önemli 
katkı sağlayacaktır. Sözü edilen iş 
gören performansı, bir otel işletmesi 
için hizmet kalitesini birinci 
derecede etkileyebilecek bir 
unsurdur. Dolayısıyla, otel 
işletmesinin özellikle müşteri 
memnuniyetini direkt 
etkileyebilecek bölümlerde (ön büro, 
yiyecek içecek, kat hizmetleri, 
sağlık, güvenlik, halkla ilişkiler, 
animasyon ve spor aktiviteleri) iş 
göreni daha verimli şekilde 
kullanması gerekmektedir.  
 
Sonuç olarak, oteller, 
konaklamadan yeme içmeye, sosyal 
statüden prestije kadar 

müşterilerinin çok çeşitli 
ihtiyaçlarını bir arada karşılayabilen 
işletmelerdir. Bu nedenle, otellerde 
müşteri tatmini, müşterinin 
konaklama isteği ile ilk teması 
kurmasından hesabını ödeyip 
otelden ayrılıncaya kadar geçen 
sürede meydana gelen olaylar 
zincirine bağlıdır. Otel 
işletmelerinde müşteri tatmininin 
sağlanması, otelin rekabet gücünü 
koruyabilmesi, gelir elde etmesi ve 
hatta devamlılığını sağlayabilmesi 
açısından oldukça önemlidir. 
Müşteri tatminin sağlanmasında ise, 
hizmet standardının aynı kalitede 
tutulması ile gerçekleştirilebilir. Bu 
da yönetici ve iş görende görülen 
eksikliklere karşı yeterli derecede 
önlem alınması ile 
gerçekleştirilebilecektir. Hizmet 
sektöründe iş gören, bir işletmenin 
varlığı açısından birinci derecede 
önemli bir unsurdur. Bundan dolayı 
iş görenler, müşteri memnuniyetinin 
sağlanması için önerilen 
eksikliklerini gidererek, işletmeye 
maksimum fayda sağlamayı amaç 
edinmelidir. Bu düşünceleri, 
işletmelerinin devamlılığı ve aynı 
zamanda kendilerinin de 
işletmedeki yeri için önemli 
olacaktır. Yöneticilerin, çalışanlarını 
motive ederek işletmeye olan 
bağlılıklarını artırmalarının yanı 
sıra, onları işin gerekleri, mesleki 
bilgi ve meslek ahlakı açısından 
bilgilendirmeleri de kalitenin 
artırılmasına önemli katkı 
sağlayacaktır. Dolayısıyla, yaptığı 
işle bütünleşmiş ve işinden zevk 
alan iş görenin işletmeye katkısı da 
hiç de azımsanmayacak kadar 
yüksek oranda olacaktır. Üzerinde 
durulacak en hassas konulardan biri 
de; iş görenin, ortaya çıkarılan 
eksikliklerinden kendi kendine ders 
çıkarabilmesidir. Bu nedenle yapılan 
bu çalışmanın, yöneticiler için önem 
arz etmesinin yanında iş göreni 
bilinçlendirme açısından da büyük 
öneme sahiptir.
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Yelken yarışına  
Türkiye damga vurdu!

Yelken dünyasının en zorlu yarışlarından biri olan “Extreme Sailing 
Series” de Türkiye’yi temsil eden ilk Türk takımı Team Turx’e, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tam destek verdi. 

Yelken dünyasının en zorlu 
yarışlarından biri olan “Extreme 
Sailing Series” de Türkiye’yi temsil 
eden ilk Türk takımı olan Team 
Turx, St. Petersburg yarışlarını 
başarıyla tamamladı.

Turizm tanıtma kampanyası 
çerçevesinde ulusal ve uluslararası 
arenadaki görünümü ve kitlelerle 
etkileşimi açısından önemli 
işlere imzasını atan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel 
Müdürlüğü, 2014 başında turizmde 
markalaşma stratejisinin uzantısı 
olarak başlatmış olduğu “Turkey 
Home” kampanyasına ait sloganıyla 
ilk Türk Takımı Team Turx’e 
sponsor oldu.  

Tasarım ve görsel bütünlüğü ile 
birçok sporcunun da beğenisini 
kazanan Team Turx, Turkey: Home 
of Sailing” ve “Turkey: Home of 
Two Continents” sloganlarıyla 
Türkiye’nin tanıtım çalışmasını 
yelken dünyasına da taşıyarak 
önemli bir başarıya imzasını attı.

Yelken dünyasının en zorlu 
yarışlarından biri olan “Extreme 
Sailing Series” de Türkiye’yi temsil 
eden ilk Türk takımı olan Team 
Turx, “Turkey Home” kampanyasın 
“Home of Sailing” ve “Home of 
Two Continents” sloganları ile 
20 – 23 Ağustos 2015 tarihlerinde 
St. Petersburg; 1 – 4 Ekim 2015 
tarihleri arasında ise İstanbul 
yarışlarındaki yerini aldı.  
Avrupa yakasında Sarayburnu’ndan 
başlayan ve Asya yakasında Kadıköy

mendireği önünde sona eren hız 
yarışında Türkiye’yi temsil eden 
ilk Türk takımı olan Team Turx, 4 
dakika 8 saniyelik rekorla elde etti.

Team Turx, 11 – 13 Aralık 2015 
tarihleri arasında Avustralya’nın 
başkenti Sidney’de yelkenlerinde 
taşıdıkları “Home of Sailing” 
ve “Home of Two Continents” 
sloganları ile Türkiye’yi temsil 
etmeye devam edecek.
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 Köşe

Kral Yolu / M.S. 2015
Yıllardır turizm için açılması 
beklenen Belek - Kundu yolu, 
Suudi Kralı Selman Bin Abdülaziz 
için açılınca yolun ismi, halk 
arasında “Kral Yolu” oldu. Aslında 
algılandığı üzere bu yol üzerinde 
bulunan antik ağaçlar, bu rotayı 
antik bir yola çeviriyor. Diğer 
taraftan bu yolla birlikte orada 
bulunan müthiş bir doğal alan 
görünür hale geldi. 
 
Bu yolun doğu ve batısında 
binlerce yıldır akan iki nehir, 
güneyinde ise o nehirler sayesinde 
meydana gelen kumullarımız; 
bu kumulların üzerinde maki ile 
süslenmiş fıstık çamı ormanı 
bulunuyor. Kumullarda carettaları; 
nehirlerde Nil kaplumbağalarını 
ve yalıçapkınlarını; ormanda ve 
kumullarda endemik bitkileri ve 
kelebekleri görüyoruz. Hepsinin de 
nesli tehlike altında. Bu nedenle 
de ülkemiz Uluslararası Bern 
Sözleşmesi’ne taraf olarak bu alanı 
korumakla yükümlü. Bu durum 
bu alanın önemini korunması 
anlamında arttırmakla birlikte 
bambaşka bir turizm fikirlerini 
bizlere sunuyor. 

Büyük ihtimalle bu alanda bu 
sahillerde yapılan standart turizm 

yapısının aynısı düşünülüyor. 
Rusya krizi olmadan turizm için 
yeni pazarlar aramadığımız gibi, 
uyguladığımız bir turizm çeşidi 
de doyma noktasına ulaşmadan 
farklı turizm çeşitleriyle de 
ilgilenmiyoruz. Belek’in iki 
yakasında da bulunan bu önemli 
doğal alanlarının  Aspendos ve 
Side gibi bir potansiyeline sahip 
olduğunu görmek için fark etmek 
yeterli.

Burada bulunan Antik Ağaç 
efsaneleri, doğal yaşam, nehir 
turizmi birçok alternatif turizm 
fikrine yol açıyor. Ne kadar ilginçtir 
ki birçok medeniyetin doğduğu, 
inanılmaz bir coğrafyaya sahip 
ülkemizde turizmciler bu turizm 
alanına çok uzak duruyor. Her yıl 
dünyanın birçok yerini bu amaçla 
ziyaret eden bu turist kitlesi, 
gelir ve kültür seviyesi yüksek ve 
dünya turizminde her yıl büyüyen 
bir paya sahip. Aslında alternatif 
turizm arayışları yavaş yavaş 
başladı ve somut sonuçlar vermeye 
başladı. Bu sene Belek’te bulunan 
turizm tesislerinden bir tanesi 
“Uluslararası Kano Maratonu”na 
ev sahipliği yapması bunun güzel 
örnekleri arasında yer alıyor.
Bir alandaki doğal zenginliklerin 

sürdürülebilir bir turizm çatısı 
altında planlamak, yeni bir marka 
yaratmak hem turizmin geneli 
hem şehir için önemli bir marka 
oluşmasını sağlar.  
 
Olmayan doğaları ile bu işi çok iyi 
yapan ülkelerdeki ve ülkemizde bu 
konu ile ilgili uluslararası düzeyde 
çalışma yapan uzmanlardan bu 
konuda destek alınabilir. Kuş 
gözlemcileri, kelebek ve bitki 
gözlemcileri, bisikletçiler, trekking 
grupları ve kanocular gibi özel ilgi 
gruplarıyla ile farklı aktivitelerin 
ve festivallerin düzenlenebileceği; 
aynı zamanda butik 
ekoturizmcilerin çekilebileceği bir 
alan planlanabilir.

Bulunduğumuz bölgenin 
değerlerini keşfedecek, dünya 
turizmindeki yerini gerçek yerini 
ve değerini belirleyecek, bölgenin 
turizm planlanmasını, taşıma 
kapasitesini görebilecek “vizyona” 
ihtiyacımız var. Ülkemiz’de 
Tahsis dışında ilgi gösterilmeyen 
turizm anlayışında, bu vizyonu 
oluşturmak turizm yatırımcılarına 
ve profesyonel turizm çalışanlarına 
düşüyor.

http://www.dogadabuan.com - caglarince.wordpress.com - caglaramail@gmail.com - facebook/dogadabuan - instagram/dogadabuan - twitter/hcaglarince
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Dünya turizminin önde gelen 
isimlerinden, 140’tan fazla küresel 
şirket, havayolu şirketleri, seyahat 
birliği ve seyahat endüstrisini 
temsil eden Dünya Seyahat ve 
Turizm Konseyi Başkanı Dr. Michael 
Frenzel, ilki Mersin’de Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen 1. Uluslararası Kardeş 
Şehirler Turizm Zirvesi’ne katıldı. 
Wonasis Aqua Resort Otel’de 
gerçekleştirilen zirvede konferans 
veren Frezel, dünya turizminin 
gelişimini, kentlerin cazibe merkezi 
haline gelebilmesi için yapılması 
gerekenleri ve kardeş şehirlerin bu 
noktadaki paylaşım ve desteklerinin 
neler olması gerektiğini anlattı. 
 
İstihdama önemli katkı sağlıyor 
Temel amacın, turizmin nasıl 
geliştirilebileceği ve daha iyi 
noktaya getirilebileceği olduğunu 
belirten Frenzel, turizmin 
değerinin her zaman olduğundan 
az gözüken bir endüstri olduğunu 
söyledi. Turizmin, hafif bir endüstri 
olarak düşünüldüğünü dile 
getiren Frenzel, oysa rakamların 
tam tersini gösterdiğine işaret 
etti. Turizmin son yıllardaki 
büyümesine, kaydettiği ilerleme 
ve gelişimine bakılması gerektiğini 
vurgulayan Frenzel, dünyada 
turizmin en büyük sektörlerden biri 

 olduğunu dile getirerek, “Turizm, 
dünya çapında ulusal gayri safi 
hasılaya 7,5 trilyonluk bir katkı 
sağlıyor ve aynı zamanda yüzde 
8 ile yüzde 10 arası bir büyüme 
kaydediyor. Daha da önemlisi, 
diğer endüstrilerden daha hızlı 
gelişiyor. Yılda yüzde 4 civarı bir 
büyüme söz konusu. Aynı zamanda 
iş imkanı açısından 277 milyondan 
fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. 
10 kişiden en az birinin turizmle 
bağlantısı var. 

Ekonomik yönden güçlü bir 
endüstri. Gelişmekte olan 
devletlerde turizm hem istihdam 
hem zenginlik hem altyapı 
oluşturma açısından itici güç” diye 
konuştu. 
 
Turizm, Türkiye için önemli  
Dünyada 1950’li yıllarda 25 milyon 
insan uluslararası seyahat ederken, 
bu sayının 2014’te 1,3 milyar kişiye 
ulaştığına dikkat çeken Frenzel, 
bunun çok önemli olduğunu, ancak

Haber 

Dr. Michael Frenzel:  
“Turizm için işbirliği şart”

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı Dr. Michael Frenzel, dünyada 
turizmin hafif bir endüstri olarak düşünüldüğünü, ancak rakamların 
bunun tam tersini gösterdiğini söyledi. 
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 vize sıkıntılarının 100 yıl öncesi gibi 
aynen devam ettiğini ifade ederek, 
artık sınır ötesi seyahatin farklı 
şekilde ele alınması gerektiğinin 
altını çizdi. Madalyonun diğer 
yüzünün de giderek kalabalıklaşan 
destinasyonlar olduğuna 
işaret eden Frenzel, Venedik, 
Roma, İtalya’yı örnek vererek, 
yaz aylarında artık insanların 
buralarda adım atamadığını 
belirterek, destinasyonların aşırı 
kalabalıklaşmasından kaçınması 
gerektiğini kaydetti. Turizmin, 
ulusal pazar ve Türkiye’nin gayri 
safi hasılasına katkısının yüzde 
12 olduğunu aktaran Frenzel, 
“Türkiye’de 2 milyondan fazla kişi 
turizm endüstrisinde çalışıyor. 
Bu da toplam iş imkanının yüzde 
8-9’una denk geliyor. Turizm odaklı 
bölgelerde bu oranlar daha da 
yüksek. Bu da bizim sektörümüzün 
Türkiye açısından önemini 
gösteriyor” ifadelerini kullandı. 
 
“Değişimlere ayak uydurmalı” 
Dünyada, küresel değişim, dijital 
değişim ve tecrübeye dayalı 
ekonomi olmak üzere üç mega 
trend olduğuna değinen Frenzel, 
artık insanların Amerika kıtası ve 
Avrupa dışında Çin ve Rusya gibi 
yeni pazarlara yöneldiğini, akıllı 
telefonların ise insanların hayatını 
yönettiğini ve müşterilerin de 
seyahat edenlerin de turistlerin de 
davranışını değiştirdiğini vurguladı. 
Öte yandan, insanların artık 
bireysel deneyimlere daha fazla 
odaklanarak seyahat ettiklerini dile 
getiren Frenzel, turizmin de tüm 
bu değişim ve gelişmelere ayak 
uydurması gerektiğinin altını çizdi. 
Turizmde insanların ve ürünlerin 
artık daha çeşitli hale geldiğini 
söyleyen Frenzel, ülkelerin ve 
şehirlerin de ürünlerini ve hedef 
kitlelerini bilerek, buna uygun

çeşitlilik ortaya koymaları 
gerektiğini belirtti. Şehirlerin 
profillerini korumaları ve diğer 
destinasyonlarla aynı hale 
gelmemeleri gerektiğini ifade eden 
Frenzel, “Otantik bir deneyim istiyor 
turistler. İnsanlar farklı deneyim 
arıyor, yeni şeyleri görmek, tatmak 
istiyorlar. O ülkenin ne olduğunu 
anlamak istiyorlar” şeklinde 
konuştu. 
 
“Doğru denge işbirliğiyle 
sağlanabilir” 
Turizmin geliştirilebilmesi için 
büyük fırsatlardan birinin, kamu 
ve özel sektör arasında bölgesel 
ve küresel düzeyde güçlü işbirliği 
olduğuna vurgu yapan Frenzel, 
turizmi teşvik için vizelerin 
kolaylaştırılmasının en kilit 
noktalardan biri olduğunu söyledi. 
Turizm endüstrisiyle güvenlik 
arasında yakın bağlantı olduğunu 
da belirten Frenzel, şunları söyledi: 
“Tunus’ta sahilde terör saldırısı 
oldu. Kimse bunu kontrol edemezdi. 
Etkisi kesinlikle silinemez, 
hemen reaksiyonlara sebep oldu. 
Gelecekte kumsallarımız aynen 
böyle korunacak. 

Turistler açısından kabul 
edilebilir değil. Güvenlikle bizim 
endüstrimizin yakın bağlantısı var. 
Bu konuda devlet kurumlarıyla, 
hükümet yetkilileriyle işbirliği 
elzem. Müşterilere belli 
teminatların sağlanması için turizm 
temsilcileriyle birlikte çalışılması 
gerekiyor. Ayrıca, güvenlik ve 
korumayı seyahat özgürlüğü ile 
dengelemek lazım. Bir taraf çok 
kuvvetli olamaz. Bunu da ancak 
devletle endüstri ve destinasyonlar 
arasında, insanların geldiği 
yerler arasında net diyalogla 
aşabiliriz. Doğru denge işbirliğiyle 
sağlanabilir. Turizm, barış ve 
diyalog açısından önemli bir 
araçtır.” 
 
Temel amaç işbirliği 
Dünyada binden fazla kardeş 
şehir bulunduğunu ve önemli bir 
potansiyele sahip olduğunu da 
kaydeden Frenzel, “Araştırmalar 
gösteriyor ki, kardeş şehirler 
birçok sektörde işbirliği yapıyor. 
Turizme bakınca çok yeterli işbirliği 
gerçekleşmiyor. Bunun değişmesi 
gerekiyor. Daha fazla işbirliği temel 
amacımız” dedi.
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Haber 

TÜROFED, “Hindistan 
Raporu”nu yayımladı

TÜROFED, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve THY ile ortaklaşa 
gerçekleştirdiği Hindistan roadshow’unun raporunu yayımladı. Raporda, 
başarılı geçen etkinliğin diğer pazarlarda da devam ettirilmesi gerektiği 
dile getirildi. 

HİNDİSTAN ETKİNLİK RAPORU 05-07 EKİM 2015 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 
Türkiye Otelciler Federasyonu’na (TÜROFED) bağlı 
derneklere üye 4 otelin, Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) üyesi 19 seyahat acentası ve 
THY Mumbai ve Yeni Delhi bürolarının katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Etkinlik, Mumbai ve Yeni 
Delhi’de yapılmıştır. 

TÜROFED / 90



Katılımcılar: 
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Özgür 
Aytürk - Delhi eski Turizm ve Tanıtma 
Ataşesi 
TÜROFED : Gülçin Güner - TÜROFED 
Yönetim Kurulu Üyesi 
TÜROFED: Necip Boz -  TÜROFED 
Koordinatörü 
TÜRSAB : GülberkAşyapar – TÜRSAB 
Kurumsal İlişkiler Departmanı 
THY: Mumbai ve Yeni Delhi Ofisi 
 
Katılımcı oteller: 
Gloria Hotels 
Regnum Hotels 
Titanic Hotels 
Paloma Hotels 

Katılımcı Acentalar: 
Worldwıde Travel 
Murtis Tur 
Turopedia 
Peninsula 
TSC 
VIP 
Age Tourism 
Albunea Travel 
Fez Travel 
Nexa Travel 
Fuego Turizm 
Kanon Travel 
Lirita Turizm 
Climax 
Plaza Tur 
Hello Tur 
Orion Tur 
Beledus 
Diana 
Destination Travel 

Etkinlik: Mumbai: 5 Ekim 2015 
Etkinlik öncesi Başkonsoluğumuz 
ziyaret edilmiş, etkinlikle ilgili 
bilgilendirme yapılmıştır. Ziyaretin 
ardından Başkonsolos E. Sabri Ergen 
başkanlığında Bakanlık, TÜROFED 
ve TÜRSAB temsilcileri tarafından 
Maharashtra Federal Hükümeti 
Kültür ve Turizm Müsteşarı Valsa 
NairSing makamında ziyaret edimiş 
ve kendisi etkinliğe davet edilmiştir. 
Etkinlik, Mumbai’nin prestijli 
otellerinden Leela Hotel’de 
yapılmıştır. 

Ekinliğe yaklaşık 150 kişi katılım 
göstermiştir. Girişte kayıt masasında 
Türk lokumu sunumu yapılmış 
ve getirilen görsel materyallerin 
dağıtımı yapılmıştır. Etkinlik Özgür 
Aytürk’ün konuşmasıyla başlamış, 
ardından, THY Mumbai müdürü 
Mehmet Akay, TÜROFED adına 
Yönetim Kurulu üyesi Gülçin Güner ve 
Mumbai Başkonsolosu E. Sabri Ergen 
konuşmalarını yapmışlardır. Etkinlik 
Gülberk Aşyapar’ın sunumu ile 
devam etmiş, daha sonra davetliler 
ile Türkiye’den giden otel ve acenta 
temsilcilerinin görüşmelerine 
geçilmiştir. Toplantıya ilginin büyük 
olduğu gözlenmiştir. Toplantıya 
(TAFI) Hindistan SeyehatAcentaları 
Federasyonu Başkanı Zakir Ahmed 
ile Seyahat Acentaları Birliği’ni 
(TAAI) temsilen Konsey Başkanı Jai 
Bhatia katılım göstermiştir. Toplantı 
sonunda Başkonsolos E. Sabri Ergen, 
TAFI başkanı Zakir Ahmed ve TAAI 
Turizm Konsey Başkanı Jai Bhatia’ya 
TÜROFED ve TÜRSAB tarafından 
hediye sunumu yapılmıştır. 
 
Yeni Delhi: 7 Ekim 2015 
Etkinlik öncesi, Bakanlık, TÜROFED 
ve TÜRSAB temsilcileri tarafından 
Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi 
Burak Akçapar makamında ziyaret 
edilmiştir. Görüşmede Türkiye’ye 
olan ilginin gün geçtikçe arttığı, 
THY’nin diğer şehirlere uçmasına 
izin verilmesi halinde turist sayısının 
katlanarak artacağı, tanıtım 
etkinliklerine ara verilmemesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Etkinlik, 
Delhi’nin en nitelikli oteli olarak 
kabul edilen The Imperial Hotel’de 
yapılmıştır. Ekinliğe yaklaşık 200’ün 
üstünde kişi katılım göstermiştir. 
Girişte kayıt masasında Türk 
lokumu sunumu yapılmış ve 
getirilen görsel materyallerin 
dağıtımı yapılmıştır. Etkinlik Özgür 
Aytürk’ün konuşmasıyla başlamış, 
ardından, THY Yeni Delhi müdürü 
Özer Güler, TÜROFED adına Yönetim 
Kurulu üyesi Gülçin Güner ve Yeni 
Delhi Büyükelçimiz Burak Akçapar 
konuşmalarını yapmışlardır.  

Etkinlik Gülberk Aşyapar’ın sunumu 
ile devam etmiş, daha sonra 
davetliler ile Türkiye’den giden otel ve 
acenta temsilcilerinin görüşmelerine 
geçilmiştir. Toplantıya ilginin büyük 
olduğu gözlenmiştir. Toplantıya 
Hindistan Yurtdışı Tur Yapan 
Acentalar Birliği (OTOAI) Başkanı 
Singh Sahniile Hindistan Seyahat 
Acentaları Federasyonu (TAFI) 
Başkan Yardımcısı Praveen Chugh 
katılım göstermiştir. 
 
Toplantı sonunda Başkonsolos 
Büyükelçi Burak Akçapar, TAFI 
başkan yardımcısı Praveen Chugh 
ve OTOAI Başkanı Guldeep Singh 
Sahni’ye TÜROFED ve TÜRSAB 
tarafından hediye sunumu yapılmıştır. 
 
Her iki etkinlik sonucu 
kayıt masasında toplanan 
kartvizitler, elektronik ortamda kayda 
alınarak tüm katılımcılara dağıtımı 
yapılmıştır. 
 
Ayrıca, etkinliğe TÜROFED adına 
katılan katılımcılara ve temsilcilerine 
TÜROFED Başkanı Osman Ayık 
tarafından teşekkür yazıları 
gönderilmiştir. 

Değerlendirme: 
Turizm sektörümüzün tanıtımında 
bir ilk yaşanmış, Bakanlık TÜROFED; 
TÜRSAB ve THY bir şemsiye 
altında etkinlik yapmıştır. Katılımın 
yoğunluğunu da buna bağlamak 
gerekmektedir. Tüm tarafların bir 
arada olmasının hem ülkemizin 
görüntüsü hem de ziyaret edilen 
ülkelerdeki itibar açısından etkili 
olduğu gözlenmiştir. Bunun yanında 
Yeni Delhi Kültür ve Tanıtma Ofisi’nin 
bunca yıl yaptığı etkinliklerin 
sonucunu ve ofisin danışmanı 
Parmod Sahni’nin çabalarını da göz 
ardı etmemek gerekmektedir. 
 
Sonuç: 
Çok başarılı geçen etkinliğin, bu 
nitelikte diğer pazarlarda da devam 
ettirilmesi önem taşımaktadır.
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Turizm Raporu 

Turizm sektörünün 
çözüm bekleyen sorunları 

TÜROFED’in raporunda Çok Acil 
Olarak Çözülmesi Gerekenler 
başlığı altında SGK  Desteği, Enerji 
Desteği, Elektrik Faturalarındaki 
Kayıp Kaçak Bedelleri, Kredi 
Garanti Fonu Destekli Düşük 
Faizli Kredi Destek Paketi, Tur 
Operatörlerine Uçak Desteği 
Verilmesi, Rus Turistlerin Kimlikle 
Giriş Yapmaları, Ortak Çalışma 
Platformunun Oluşturulması yer 
aldı.  
 
Kısa Vadede Çözülmesi Gerekenler 
Raporda Kısa Vadede Çözülmesi 
Gerekenler başlığı altında şu 
konular yer aldı: Eğlence Vergisine 
Muafiyet Getirilmesi, ÖTV İadesi, 
Konaklama Sektörünün İhracatçı 
Kapsamına Alınması, KDV 
Uygulaması, Tahsis  Sürelerinin  
Uzatılması, Ekonomi Bakanlığınca 
Turizm Yatırım Teşvik Belgelerine 
Sınırlama Getirilmesi, THY’nin 
Doğrudan Bölgesel Uçuşlara 
Destek Vermesi, Okul Tatilleri-
Üniversite Sınavları TEOG ve 
LYS Sınav Takviminin Yeniden 
Düzenlenmesi, 5846 Sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 
Güncellenmesi konuları yer aldı.

 Orta Vadede Çözülmesi 
Gerekenler 
Orta Vadede Çözülmesi Gerekenler 
başlığı altında ise şu konular yer 
aldı: 2634  Sayılı  Turizm  Teşvik 
Kanunu’nun Güncellenmesi, 
Mesleki Çatı Örgütü’nün 
Oluşturulması, Günübirlik Kiralık 
Evler Kaçak Otelcilik Faaliyetleri, 
Yabancı  İşçilerin Çalışma İzni, 
Kıyı Kanunu, Turizm Tanıtım 
Ajanslarının Kurulması, Yeni 
Pazarların Oluşturulması.

Uzun Vadede Yapılması 
Gerekenler 
Raporda son olarak Uzun Vadede 
Yapılması İstenen Talepler yer 
aldı: Turizmin devlet politikası 
haline getirilmesi gerekmektedir, 
Turizm master planı tüm ülke için 
hazırlanmalıdır, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca hazırlanan 2023 vizyon 
belgesi sürekli güncellenerek 
dinamik bir çalışma programı 
haline getirilmelidir, Bölgesel 
ve türlere göre yeni teşviklerin 
oluşturulması gerekmektedir.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), turizm sektörünün 
sorunlarını içeren raporu Antalya’da gerçekleştirilen toplantı ile Kültür 
ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’a sundu. Turizmin sorunları, TÜROFED’in 
hazırladığı raporda 4 ana başlıkta yer aldı. 
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ÇOK ACİL OLARAK  
ÇÖZÜLMESİ GEREKENLER

1- SGK PRİM DESTEĞİ 
UYGULAMA: Özellikle yaz ve kış 
turizmine bağlı olarak çalışan 
işletmelerde sezon sonunda 
işçiler işten çıkarılmak zorunda 
kalmaktadırlar. İşçiler yaklaşık 5 ay 
işsiz, işletmeler de bu sürede atıl 
kalmaktadır. 
 
İSTENEN: Bunun önlenmesi 
amacıyla,  yazlık bölgelerde 
kasım-mart döneminde, kışlık 
tesislerde nisan-kasım döneminde 
ödenmesi gereken SGK primlerinin 
devletçe karşılanması hem 
tesislerin açık kalmasını hem de 
çalışanların belirli dönem işsiz 
kalmasını önleyecektir. Böylelikle, 
sosyal barışa da hizmet edilmiş 
olacaktır. Eğitilmiş işgücü de bu 
yöntemle kaybedilmeyecektir. 
İşletmelerin yıl boyu açık kalması 
sağlanacak ve on iki ay turizm 
yapmak kolaylaşacaktır. Ayrıca 
sektörün geçirdiği zor dönem 
dikkate alınarak, sel, deprem gibi 
afetlerde diğer sektörlere yapıldığı 
gibi SGK primlerinin ödemelerinde 
ertelemeye gidilmesi, yapılamadığı 
takdirde taksitlendirmeye gidilmesi 
önemli bir destek olacaktır. Diğer 
yandan,  sigorta prim ödemelerinin 
faizsiz 2017 Ocak ayına kadar 
taksitlendirilmesi, sektörü 
zor durumdan kurtaracaktır. 
İşverenin ay sonunda yaptığı peşin 
ödemeler için devletin verdiği 
%5’lik   teşvik indiriminin %15 
oranına yükseltilmesi, sektörü 
rahatlatacaktır.

2- ENERJİ DESTEĞİ 
UYGULAMA: 06.09.2013 tarih 
ve 28757 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak, yürürlüğe giren 
2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile sadece Kültür ve Turizm 
Bakanlığından, çevreye duyarlı 
konaklama tesisi belgesine sahip 
işletmeler enerji desteğinden 
faydalanabilir şartı getirilmiştir. 
Bilindiği gibi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca işletme belgeli 4000 
tesisin yaklaşık 240’ı çevreye 
duyarlı konaklama belgelidir. 
 
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu 
uyarınca tüm turizm işletme 
belgesi sahibi işletmelere verilen 
elektrik ücretlerindeki indirim 
desteği, Bakanlar Kurulu Kararı 
ile kaldırılmış, getirilen düzenleme 
ise tesisleri mağdur eden nitelikte 
olmuştur. 
 
Bu kapsamda getirilen, çevreye 
duyarlı konaklama tesisi 
belgesi ön şartının kaldırılması 
gerekmektedir. 2634 sayılı Kanun 
ile verilmiş olan bir hakkın 
kanun dışında bir düzenleme 
ile geri alınması, hukuka uygun 
görülmemektedir. Ayrıca adı 
geçen kanunla sağlanan elektrik, 
su    bedellerine ilişkin teşvikler 
de söz konusudur. Bu destekler 
de belediyeler tarafından 
uygulanmamaktadır. 
 
İSTENEN: 2634   sayılı Turizmi 
Teşvik Kanunu’nun 16. maddesinin 
elektrik, su, atık su ve katı attık 
bedellerinin en düşük tarifenden

uygulanır hükmünün konularak, 
uygulanmasının sağlanması, 
sektöre yapılacak en önemli 
destektir. 
 
3- ELEKTRİK FATURALARINDAKİ 
KAYIP KAÇAK BEDELLERİ 
UYGULAMA: 2634 sayılı Turizm 
Teşvik Kanunu’na göre; Kültür 
ve Turizm Bakanlığından belgeli 
tesisler için su, elektrik bedelleri, 
bölgede uygulanan en düşük tarife 
üzerinden yapılmaktaydı. 
 
Daha sonra  yapılan çeşitli 
düzenlemeler sonucunda uygulama 
ortadan kaldırılmış, bunun yanında 
elektrik fiyatlarında indirim 
çıkartılan düzenleme  ile yeşil yıldız 
belgeli tesis olma zorunluluğuna 
bağlanmıştır. 
 
Bunun dışında genel uygulama 
olarak elektrik faturalarında yer 
alan kayıp kaçak bedelleri faturanın 
önemli oranına ulaşmıştır. Bu 
günkü uygulamaya göre kayıp 
kaçak bedeli aktif enerji bedelinin 
yaklaşık %25’ini, toplam fatura 
bedelinin ise  yaklaşık %8-12’sini 
oluşturmaktadır. 
 
Bu durum, uluslararası rekabet 
içinde olan turizm sektörü 
paydaşlarına ek maliyet olarak 
yansımış ve uluslararası rekabet 
gücünü azaltan bir unsur olarak 
karşımıza çıkmıştır. 
 
İSTENİLEN: Kaçak elektrik payı ve 
buna benzer, faturalara yansıtılan 
ödemelerin kaldırılarak, sektörün
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uluslararası rekabet gücünün 
arttırılması. 
 
4- KREDİ GARANTİ FONU 
DESTEKLİ DÜŞÜK FAİZLİ VE UZUN 
VADELİ KREDİ DESTEK PAKETİ 
UYGULAMA: 28 Şubat 2015 tarih 
ve 29181 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak, yürürlüğe giren 
2015 /7331sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 2014 yılında Bağımsız 
Devletler Topluluğu ülkelerinden 
en az 400.000 turist getiren seyahat 
acentalarına KGF destekli düşük 
faizli kredi desteği sağlanmıştır. 
Ancak bugüne kadar uygulama 
yapılamamıştır. 
 
İSTENEN: Turist sayısının 100.000, 
200.000, 300.000 ve 400.000 
şeklinde kademelendirilmesi 
yerinde olacaktır. Ayrıca pazar 
sınırlaması olmamalıdır; yani 
sadece Rusya Federasyonu ve 
Bağımsız Devletler Topluluğu 
ile çalışan acentalar değil, tüm 
pazarlar dikkate alınmalıdır. Bu 
uygulamanın sadece seyahat 
acentaları ile sınırlandırılmaması, 
işletme kredisine gereksinim duyan 
otellerin de bu kapsama alınması 
gerekmektedir. 
 
5- TUR OPERATÖRLERİNE UÇAK 
DESTEĞİ VERİLMESİ 
UYGULAMA: 2015 yılı Nisan –Mayıs 
aylarında Bağımsız Devletler 
Topluluğu ülkeleri ve İran’dan; 
Antalya, Gazipaşa, Bodrum, 
Dalaman ve Adnan Menderes 
havalimanlarına charter uçuşu ile 
turist getiren seyahat acentalarına 
uçak başına 6.000 ABD Doları 
destek verilmesi uygulaması 
başlatılmıştır. Ancak bu alanda 
eksik uygulama yapılmaktadır. 
Örneğin Kazakistan Devleti, charter 
uçuşlara izin vermemesine karşın 
listeye konulmuştur. 

En az 100 koltuk kapasiteli uçakları 
da doluluk oranlarına bakılmaksızın 
teşvikten yararlanacaktır. Bilindiği 
gibi 500 kişiliğe kadar çok farklı 
kapasitelerde uçak bulunmaktadır. 
Uygulama adil olmamıştır. 
 
İSTENEN: Ülke ayrımı 
yapılmaksızın tur operatörlerine 1 
Ekim – 31 Mayıs tarihleri arasında 
koltuk başı destek verilmesi 
gerekmektedir. Bu, daha adil bir 
teşvik yöntemi olacaktır. Diğer 
yandan Kasım – Nisan arasında 
havalimanlarında uçaklara %50 
indirimli olarak uygulanan zorunlu 
ödemelerdeki indirimin, tüm yıl 
aynı oranda uygulanması yararlı 
olacaktır. Böylece turizmin 12 aya 
yayılması desteklenmiş olacaktır. 
 
6- RUS TURİSTLERİN KİMLİKLE 
GİRİŞ YAPMALARI 
UYGULAMA: Rus turistler, normal 
pasaportları ile giriş ve kalış 
süre uygulamasına bağlı olarak 
ülkemize giriş yapmaktadırlar.  
Ancak bilindiği gibi gereken ise 
Rusya Devleti vatandaşlarının 
pasaport  alımı zor olmakta, ayrıca 
işlemler uzun süre almaktadır. 
 
İSTENEN: Bu sene yaşanan ve 2016 
yılında da yaşanması beklenen 
Rus turistlerle ilgili seyir ülkemizi 
her alanda etkileyecek gibi 
görünmektedir.  Bu amaçla, Rus 
turistlerin ülkemize girişlerinin 
oldukça kolaylaştırılması hem 
sektörümüz açısından hem de 
ekonomimiz açısından önem arz 
etmektedir. Gürcistan vatandaşları 
için yapılan uygulamanın Rus 
turistleri de kapsayacak şekilde 
genişletilmesi yararlı olacaktır. 
 
7- ORTAK ÇALIŞMA 
PLATFORMUNUN 
OLUŞTURULMASI: 
UYGULAMA: Geçmişte Turizm 
Şurası veya çalıştaylar gibi 
etkinliklerle sektörün görüşlerinin

ilgili makamlara aktarılması 
sağlanıyordu. Ancak bunlar ani 
gelişen olaylara hızlı reaksiyon 
verebilecek yapılar değildir. 
Günümüzün hızlı haberleşme 
olanakları dikkate alındığında 
herhangi bir olayın kamuoyunca 
duyulmaması mümkün 
olamamaktadır. Bunlar da sektörü 
hızlı etkilemektedir. Çözüm için 
de hızlı karar alan mekanizmalara 
gereksinim vardır. 
 
İSTENEN: Sayın Bakanımızın 
uygun görmesi halinde, kriz 
dönemlerinde alınacak kararlarının 
hızlandırılmasını sağlamak 
amacıyla, bir Bakanlık üst düzey 
görevlisinin başkanlığında, sektör 
temsilcilerinin oluşturacağı etkin 
bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. 
 
8- KREDİLERİN YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI: 
UYGULAMA: Bilindiği gibi turizm 
sektöründe faaliyet gösteren 
işletmeler günün koşullarına 
göre bankalardan kredi alıp 
borçlanmaktadırlar. Ödeme 
planlarına göre de geri ödeme 
yapmaktadırlar. Ancak şu an 
ki durum kredi alınan dönemin 
şartlarını taşımamaktadır. 
İşletmelerin kredilerini ödeyemez 
duruma düşmeleri olası 
dâhilindedir. Bunun önlenmesi 
sektör açısından büyük önem 
taşımaktadır. Kredilerin 
ödenememesi diğer sektörleri de 
tetikleyecektir.

İSTENEN: Aynı tarımsal 
kredilerde olduğu gibi, nasıl sel 
veya don durumunda tarımsal 
kredilerin ödemeleri hükümetçe  
erteleniyorsa, turizm sektöründe 
kredi almış işletmelerin kredilerin 
geri ödemelerinin faiz oranlarının 
düşürülmesi  ve sürelerinde 
ertelemeye gidilmesi yönünde 
hükümetçe karar alınması yararlı 
olacaktır.
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1-EĞLENCE VERGİSİNE MUAFİYET 
GETİRİLMESİ 
UYGULAMA:  Belediye Gelirleri 
Kanunu uyarınca  belediyeler  
tarafından belli  bir  matrah  
çerçevesinde otellerden eğlence 
vergisi alınmaya başlanmıştır. 
Otellerde, doğrudan dışarıdan 
gelen müşterilere dönük eğlence 
yeri genelde bulunmamaktadır. 
Daha çok oteldeki müşterilerin 
kullandığı mahaller bulunmaktadır. 
Eğlence vergisi tanımında dışarıdan 
bilet veya ücret karşılığı girilen 
mahaller ibaresi vardır. 
 
İSTENEN: Bu konuda Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’ndan turizm 
işletme ve yatırım belgeli 
işletmelere muafiyet getirilmesi 
amacıyla, Belediye Gelirleri 
Kanununda düzenleme yapılmalıdır. 
 
2- ÖTV İADESİ 
UYGULAMA: İşletmelerimiz yoğun 
olarak alkollü içecek ürünleri 
kullanıp müşterilerine her şey dahil 
sistemi kapsamında sunmaktadır.  
Müşterilerimizin çoğunun yabancı 
olduğu düşünüldüğünde, yerinde 
hizmet ihracı kapsamında ÖTV 
uygulaması yapılmaktadır. Bu 
uygulama diğer sektörler ile 
kıyaslandığında adil bir uygulama 
değildir. 
 
İSTENEN: İşletmelerimiz için ÖTV 
iadesi mekanizmasının getirilmesi, 
maliyetlerimizi düşürecek 
ve uluslararası rekabetteki 
pozisyonumuzu güçlendirecektir. 

3- KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN 
İHRACATÇI KAPSAMINA ALINMASI 
UYGULAMA: Konaklama sektörü 
olarak genelde satışlarımızın büyük 
bölümü yabancılara yapılmaktadır. 
Bu, bazı bölgelerimizde yaklaşık 
%90’lara ulaşmaktadır. Bu yolla 
da yurt içinde teslimatı yapılmış 
ihracat yapılmaktadır. 
 
İSTENEN: 23/12/1999 Tarih Ve 
99/13812 Sayılı İhracat, İhracat 
Sayılan Satış Ve Teslimler İle 
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve 
Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve 
Harç İstisnası Hakkında Karar’da 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
belgeli otellerimize de yer verilmesi 
gerekmektedir. 
 
4- KDV UYGULAMASI 
UYGULAMA: Her şey dahil 
sistemi ile çalışan otellerimizin 
maliyetlerinde alkollü içecekler 
önemli bir yer tutmaktadır ve KDV 
oranı %18’dir. İşletmelerde bu 
içecekler ücretle satılmamaktadır, 
hizmetin içinde sunulmaktadır. 
Ayrıca bu ürünlerden tahsil 
edilen KDV indirim konusu 
yapılmamaktadır, sadece gider 
yazılmaktadır.  % 80’lik bölüm, 
mükellefin üzerinde yük olarak 
kalmaktadır. 
 
İstenen; Katma Değer Vergisi Genel 
Tebliğinde değişiklik yapılarak, 
her şey dahil sistemi kapsamında 
sunulan alkollü içeceklerle ilgili 
ödenen KDV’nin indirilecek KDV 
hesaplarına dahil edilmesinin 
sağlanması gerekmektedir.

5- TAHSİS SÜRELERİNİN 
UZATILMASI 
UYGULAMA: 1982 yılında yürürlüğe 
giren 2634 Sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu uyarınca girişimcilere 
49 yıllık tahsislere başlanmıştır. 
Tahsis süreleri 30 yıla ulaşmıştır. 
Turizmde maliyetlerin artışı, 
karlılıkların düşüşü ve hızlı 
rekabet ortamı dikkate alındığında, 
tesislerin yenilenmesi zorunlu 
olmaktadır. 

Yenileme amacıyla yatırım 
kredisine ihtiyaç duyulduğunda 
bankalardan kredi kullanılmaktadır. 

Ancak tahsis süreleri azalmış 
olduğundan dolayı bankalar mevcut 
yatırımın geri dönüş sürelerini 
dikkate alarak; tesisleri teminat 
olarak kabul etmemektedir. Bu 
durum, tesislerin yenilenme ve 
değişen talepler doğrultusunda 
renovasyon yapmaları 
zorlaşacaktır. 

Tesislerimiz ve ülkemiz 
uluslararası pazarda rekabet 
şansını yitirecektir. 
 
İSTENEN: Belirtilen nedenle tahsis 
sürelerinin aynı şartlarda 49 yıldan 
75 yıla uzatılması gerekmektedir. 
Bu şekilde ülkemizdeki turizm 
yatırımları daha nitelikli hale 
getirilip korunabilecektir. 

Ayrıca hizmet standardımız ve 
nitelikli tesis avantajımız korunmuş 
olacaktır.

KISA VADEDE ÇÖZÜLMESİ 
GEREKENLER 
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6- EKONOMİ BAKANLIĞINCA 
TURİZM YATIRIM TEŞVİK 
BELGELERİNE SINIRLAMA 
GETİRİLMESİ 
UYGULAMA: Ülkemizde uygulanan 
serbest pazar ekonomisi 
uygulaması sonucunda ilgili 
kurumun istediği hususları 
yerine getiren firmalara teşvik 
sağlanmaktadır. Ülkemizde 
son zamanlarda yapılan otel 
yatırımlarının talebin üzerinde 
olduğu görülmektedir. Her 
yeni yapılan işletme,  pazarı 
zorlamakta  ve  haksız  rekabete  
yol  açmaktadır.  Bu yeni yapılan 
tesislerin pazarlaması da zor 
olmaktadır. Her 30.000 yatağa 
yeni 1.000.000 turist bulmak, 
artık olanaklı görünmemektedir. 
Bugünkü sıkıntıların altında yatan 
neden de budur. Bu nedenle de 
işletmelerde el değiştirmeler 
hızlanmıştır. 
 
İSTENEN: Ekonomi Bakanlığınca 
verilen turizm yatırım teşvik 
belgeleri, bölgelere ve türlere 
göre verilmelidir. Bu şekilde 
yatırımların kontrol altına alınarak 
yatak enflasyonunun engellenmesi 
sağlanmalıdır. 
 
7- THY’NİN DOĞRUDAN BÖLGESEL 
UÇUŞLARA DESTEK VERMESİ 
UYGULAMA: Bilindiği gibi THY 
büyüme ve havacılıkta uluslararası 
güç olma stratejisi kapsamında 
İstanbul’u aktarma merkezi olarak 
belirlemiş, yurt dışından getirdiği 
yolcuları İstanbul’dan gidecekleri 
yerlere yönlendirmektedir. Bu 
kapsamda turizm açısından 
önemli destinasyon olan, Antalya, 
Dalaman, Bodrum ve İzmir’e yurt 
dışından doğrudan uçuş olmaması, 
bu parkurların yabancı uçak 
şirketlerinin inisiyatifine bırakmış 
durumdadır. 

Edindiğimiz tecrübeye göre 
doğrudan uçuşu tercih eden turist, 
İstanbul üzerinden aktarılmaya 
zorlanmaktadır. Özellikle alım 
gücü yüksek turist olarak kabul 
edilen kongre katılımcıları ve 
golf oynamak isteyen yolcular, 
Antalya’ya doğrudan uçmak 
istemektedir. 
 
İSTENEN: THY’nin tüm yıl 
boyunca yukarıda isimleri verilen 
havalimanlarına kaynak pazar 
konumundaki ülkelerden doğrudan 
uçuşlar yaparak bu destinasyonları 
desteklemelidir. 
 
8- OKUL TATİLLERİ-ÜNİVERSİTE 
SINAVLARI-TEOG VE LYS 
SINAV TAKVİMİNİN YENİDEN 
DÜZENLENMESİ  
UYGULAMA: Bilindiği gibi Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 
öğretim programına göre 
temel öğretim ve orta öğretim 
eğitimlerinin 17 Haziran 2016 
tarihinde sona ereceği kamuoyuna 
bildirilmiştir. 

Ülkemizin hali hazırda jeopolitik 
konumu, Avrupa’da devam eden 
ekonomik daralma ve Rusya 
Federasyonu’nda Rublenin değer 
kaybı yüzünden 2015 yılı turizm 
sezonunda istediği genişlemeyi 
yaşayamadığı ve bunun da 
2016 yılında devam edebileceği 
öngörülmektedir. Bu nedenle iç 
pazar taleplerinin büyütülmesi, 
biz turizmciler için büyük 
önem arz etmektedir. İç pazar 
misafirlerimizin turizm hareketleri 
genelde okulların kapanmasına 
bağlı olarak planlanmaktadır. Söz 
konusu planlamada; üniversite 
sınavları, TEOG ve LYS sınav 
sonuçlarının açıklanma tarihi 
önem taşımaktadır. Sonuçların 
açıklanması da ağustos ayına 
kadar uzamaktadır.  Bilindiği gibi 
ağustos ayı yurt dışı talebinin 
en yoğun olduğu aydır. İç turizm 
hareketlerinin de bu ayda 
yoğunlaşması, sıkışıklığa neden 
olmaktadır. 
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Açıklanan nedenlerden 
ötürü de iç piyasa talebinden 
yeterince yararlanmak mümkün 
olamamaktadır. 
 
İSTENEN: Gelişen refah 
düzeyimizle beraber ülkemizdeki 
vatandaşlarımızın tatil talepleri 
artmakta, bu talepler de 
sektörümüz için büyük önem 
arz etmektedir. Bu nedenle okul 
tatillerinin bölgelere göre farklı 
tarihlerde açılıp kapanması 
yanında,  özellikle üniversite, 
TEOG ve LYS sınav programının ve 
sonuçlarının ilanının 17 Haziran 
2016 tarihine kadar tamamlanması 
sektörümüze büyük destek 
verecektir. Çünkü böylece tatil 
aralığı uzatılmış olacaktır. 
 
9. 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT 
ESERLERİ KANUNU’NUN 
GÜNCELLENMESİ 
UYGULAMA: Bilindiği gibi Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten bu 
yana ortaya çıkan sorunlar 
nedeniyle güncellenmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle 
Müzik Meslek Birliklerinin yapısı, 
Kanunun cezai hükümler içeren 
bölümlerinin yeniden ele alınması 
gerekmektedir.  Hapis cezası gibi 
hükümler ve uzun süren mahkeme 
süreçleri uygulamada sıkıntılar 
yaratmaktadır. Lisanslamanın daha 
kolay yapılması, cazip kılınması gibi 
yeni bir anlayışa gereksinim vardır. 
 
İSTENEN: Bakanlığın tüm taraflarla 
çalışarak son haline getirdiği 
taslağın çok hızlı bir biçimde 
tüm tarafların da katılacağı bir 
çalışma sonucunda taslak haline 
getirilmesinde ve hazırlanacak 
taslağın yasalaştırılmasında yarar 
vardır.
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1-2634 SAYILI TURİZM TEŞVİK 
KANUNU’NUN GÜNCELLENMESİ 
UYGULAMA: 1982 yılında 
çıkan ve turizmde uluslararası 
güç olmamıza olanak veren 
kanun, diğer kurumlar için 
çıkarılan kanunlar yüzünden ve 
uygulamadaki çok başlılık yüzünden 
gücünü yitirmiştir. Kanunun cezai 
hükümleri adaletten uzaktır. 5 
odalı tesise de aynı ceza, 1000 odalı 
tesise de aynı ceza verilmektedir. 
Teşvikle ilgili hususlar, etkinliğini 
yitirmiştir. Kanun adeta bir ceza 
kanununa dönüşmüştür. 
 
İSTENEN: Turizm sektörünün 
önemini dikkate alan, ayrıca 
turizmde bugüne kadar edindiğimiz 
tecrübeleri kullanarak hamle 
yapmamızı kolaylaştıracak 
yeni bir düzenlemeye ihtiyaç 
bulunmaktadır. Turizm işletme 
belgesinin tekrar eski çekiciliğinin 
sağlanması gerekmektedir. 
Ayrıca konaklama sektöründe var 
olan çifte standartların ortadan 
kaldırılması elzemdir. Ülkemizde 
konaklama hizmeti veren 
işletmeler, tek yerden işletme 
belgesi( belediye vs. olmamalıdır) 
almalıdır. Yasadaki düzenleme 
yolu ile sivil toplum örgütlerine 
bazı yetki devirleri yapılabilmelidir. 
Yasa ile birlikte belgelendirmeye 
esas olan Nitelikler Yönetmeliği de 
yeniden düzenlenmelidir. 
 
2- MESLEKİ ÇATI ÖRGÜTÜNÜN 
OLUŞTURULMASI 
UYGULAMA: Yaklaşık 80 milyar

ABD Doları yatırım stoğu olan, 
dış satımın % 20’sini net olarak 
elde eden, 4000 civarında tesisi 
barındıran bir yapının, çatı örgütü 
bulunmamaktadır. Seyahat 
acentalarının ve rehberlerin 
kanunla kurulmuş örgütleri dikkate 
alındığında konaklama sektörüne 
haksızlık yapılmaktadır. 
 
İSTENEN: Ülkemizin turizmden 
beklentileri yüksektir. Hedefimiz 
2023 yılında dünyada ilk beş 
ülke arasına girmektir. Bu 
hedefe ulaşmada sektörün sivil 
bileşenlerine büyük sorumluluk 
düşmektedir. Buradan yola çıkarak 
ülkemizin şartlarına uyan bir model 
ile tüm bileşenleri örgütleyecek 
ve bir çatı altında toplayacak yasal 
düzenlemeye acil ihtiyaç vardır.

3- GÜNÜ BİRLİK KİRALIK EVLER, 
KAÇAK OTELCİLİK FAALİYETLERİ 
UYGULAMA: Bilindiği üzere otel 
yatırımcısı gerek inşaat gerekse 
işletme aşamasında bir çok ruhsat 
ve izin almak durumunda ve yüksek 
maliyetleri karşılamak zorundadır. 
Ne yazık ki gelişen bu pazardan 
haksız ve eşit olmayan koşullar ile 
pay almak isteyenlerin sayısı da son 
yıllarda hızlı bir artış göstermiştir. 
Özellikle turizm hareketlerinin 
yoğun olduğu bölgelerde işyeri veya 
apartman dairesi olarak kiralanan 
veya satın alınan gayrimenkuller 
otel odası gibi pazarlanmaktadır. 
Bu oluşum bir bina içinde tek 
bir daire olabildiği gibi, küçük 
çaplı binalarda bina bazında da 
olabilmektedir. 

ORTA VADEDE ÇÖZÜLMESİ 
GEREKENLER 
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Günü birlik kiralama başlığı 
altındaki bu tür faaliyetler 
Kültür ve Turizm Bakanlığı veya  
belediyelerinden konaklama tesisi 
belgeli olmadıklarından dolayı 
bir çoğunda; Büyük Şehir İtfaiye 
Yönetmeliği’ne uygun yangın 
önlemleri bulunmamaktadır. 
(yangın merdiveni, merkezi yangın 
alarm sistemi vb.) 
 
1774 sayılı Kimlik Bildirme 
Kanunu’na istinaden zorunlu olan 
misafir kimlik bilgileri alınmamakta 
veya AKBS sistemi ancak ruhsat 
dahilindeki tesislerde kurulu 
olduğundan, konaklama yapan 
misafirlerin kimlik bilgileri emniyet 
kuvvetlerine bildirilmemektedir. 
Ruhsatlı olmadıklarından dolayı 
vergi dairesi kayıtları olmayıp, 
devletin gelir, kurumlar ve katma 
değer vergisi gibi çeşitli vergi 
kalemlerinde kayıpları söz konusu 
olmaktadır. Kayıt dışı olması 
nedeniyle, çalıştırdığı elemanların 
SGK’ya bildirilmemesinden ötürü 
bu alanda prim kaybına neden 
olmaktadır. 
 
Her türlü güvenlik ve hijyen 
tedbirlerinden uzak bu tür korsan-
kaçak tesislerden herhangi 
birinde yaşanacak olumsuz bir 
durumun, gerek İstanbul gerekse 
Türk turizmine ciddi sıkıntılar 
yaşatabileceği aşikardır. Bu 
durumdaki işletmelerin, ilgili 
mevzuat çerçevesinde tüm yasal 
izinleri alarak, çevre ve insan 
sağlığı gereklerini yerine getirerek, 
çalışanların ve 3. kişilerin tüm 
haklarını sağlayarak faaliyet 
gösteren işletmeler karşısında 
haksız rekabet oluşturmasının 
yanı sıra, ülke turizmine zarar 
verebilecek (can veya mal kayıpları, 
sağlık, hijyen, güvenlik, ekonomi vs. 
yönünden ) olumsuzluklara 

/ kayıplara yol açabileceği 
kuşkusuzdur. 
 
Bu faaliyetlerde bulunan kişi veya 
kurumlar, çeşitli nedenlerden 
dolayı konaklama yeri ruhsatı için 
gerekli şartları sağlayamadığından 
kayıt dışı çalışmayı tercih 
etmektedir. Oysa ki belediye 
mevzuatında konaklama yeri 
başlığı altında otel haricinde 
apart , rezidans ve pansiyon 
tanımı da bulunmaktadır. Şehir 
merkezlerindekileri ise yabancı 
uyruklular ucuz olduğundan 
dolayı, vatandaşlarımızın bir kısmı 
da kimlik bildirimde bulunmak 
istemediklerinden ötürü tercih 
etmektedirler. Pazarlama şekli 
ağırlık olarak online olup en çok 
kullanılan portallar ise www.airbnb.
com, www.hemenkiralik.com, www.
sahibinden.com şeklindedir. 
 
Yakın geçmişte İstanbul’da 
öldürülen ABD’li Sarai Sierra’nın 
da bu tür bir yerde konaklamış 
olmasından dolayı emniyet güçleri 
izini sürmekte güçlük çekmiştir. 
( kayıt dışı olduklarından dolayı 
kimlik bildirimi de yapamıyorlar 
) Avrupa ülkelerinde yaygınlaşan 
bu durumun sakıncalarını ortadan 
kaydırmak üzere; Almanya’nın 
eyalet bazında tedbirler almaya 
başladığı, ,Fransa, İspanya ve 
İtalya’nın konu üzerinde çalıştığı 
yönünde bilgiler ulaşmaktadır. 
Birçok ülkede zamanında küçük 
çaplı olarak başlamış olan 
uygulama bu gün dünya çapında 
birçok metropolün sorunu haline 
gelmiştir. 
 
İSTENEN: Bu işletmelerin 
faaliyetlerinin yasaklanması yerine 
yasal kapsama alınması amacıyla 
düzenleme yapılması ve bu yolla 
hem hizmetin

kalitesinin arttırılması hem de 
haksız rekabetin önüne geçilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca,özellikle 
sektörümüz ve tüketici haklarının 
korunması açısından acilen bu 
konuda gereken önlemlerin 
alınması, konaklama tesislerinin 
tabi olduğu tüm mevzuatın bu 
mekanlar için de uygulanması 
gerekmektedir. 
 
4- YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMA 
İZNİ 
UYGULAMA: Emek yoğun bir 
sektör olan turizmde yaklaşık 
100.000 civarında yabancı personel 
çalışmaktadır. Bu rakama stajyerler 
de dahildir. Yasada belirtildiği 
gibi müracaatlar sadece yurt 
dışındaki konsolosluklar aracılığı 
ile yapılabilmektedir. Özellikle 
nadir dil olarak değerlendirilen  
(Ukraynaca,  Rusça, Kazakça,  
Tacikçe,  Özbekçe,  Türkmence, 
Gürcüce, Azerice, Farsça, Korece, 
Japonca, Çince)  dillerde hizmet 
verecek yeterli sayıda eğitilmiş 
eleman bulunmamaktadır. 
 
İSTENEN: Yukarıda belirtilen 
hususlardan dolayı çalışma izni 
müracaatlarının  yurt içinden de 
yapılabilir olması sağlanmalıdır.  
Ayrıca talep halinde; Türkiye’ye 
gelmiş olan ve güvenlik açısından 
sakıncası olmayan kişilere ivedi 
6 aylık oturma izini verilmesi ve 
bu izni alanlara da yurt içinden 
yapılacak başvuruyla çalışma izini 
verilmesi, sorunun çözümüne 
yardımcı olacaktır.  Diğer yandan; 
çalışma izni olan yabancılara, 
talepleri halinde  başvuru yapılan 
ilin valiliği tarafından çalışma izni 
verilmesinin sağlanması turizm 
sektörü açısından önem arz 
etmektedir.
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5- KIYI KANUNU 
UYGULAMA: Turizm  tesislerinin  
önlerinde yer alan kumsal alanların 
kullanımı ile ilgi karmaşa ve 
belirsizlikler mevcuttur. Ayrıca, 
bu alanda yetki karmaşası da 
bulunmaktadır. Bu alanda Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 
ve diğer  bazı kamu  kurumları 
yasaların uygulamalarından 
kaynaklanan hususular nedeniyle 
yetki kullanımı istemektedirler, 
bu da uygulamada karmaşaya ve 
zorluğa neden olmaktadır. Bunların 
sonucu da işletmelerin mağduriyeti 
ortaya çıkmaktadır. 
 
İSTENEN: Sorunun çözümü için 
kamu kullanımını engellemeden, 
tesisleri ve işletmeleri zor 
durumda bırakmayacak “bütüncül” 
bir bakış açısıyla 3621 Sayılı Kıyı 
Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, bu 
kapsamda ecri-misil uygulamasının 
cezai uygulama olmaktan çıkarılıp, 
kullanım hakkı olarak yeniden 
düzenlenmesi kıyı bölgelerindeki  
işletmeleri sıkıntıdan kurtaracaktır. 
 
6-TURİZM TANITIM 
AJANSLARININ  KURULMASI 
UYGULAMA:Ülkemizde 
kamu  ve özel  sektörün  karar  
mekanizmalarında aynı  anda  
yer  aldığı  oluşumların sayısı  
sınırlıdır.  Turizm  alanında  bu  
anlamda  sadece  ‘Turizm  Hizmet  
Birlikleri’  bulunmaktaydı.  Fakat  
‘Büyükşehir Yasası’ üzerinde 
yapılan değişiklikler ile bu birlikler 
kaldırılmıştır.  Ülkemizin en 
önemli turizm merkezleri  bu 
yasa kapsamına giren illerde yer 
almaktadır.  
 
İSTENEN: Kalkınma  Ajansları  
modelinde  veya hukuki alt yapısı

olan ülkemiz  şartlarına  uygun 
bir modelde her bölge için benzer 
oluşumlara ihtiyaç vardır. Bu 
sayede bölge tanıtımlarının etkin 
bir şekilde yapılması sağlanacaktır. 

7-YENİ PAZARLARIN 
OLUŞTURULMASI 
UYGULAMA: Ülkemiz,  turizmde  
dünya  6.sıdır.  Yaklaşık  1.300.000   
nitelikli  yatağıyla  40.000.000’a   
yakın turist kabul etmekte ve 
35 milyar ABD Doları gelir elde 
etmektedir.  100’ün üzerinde 
ülkeden turist kabul etmektedir.  
Ülkemize  gelenlerin  % 90’dan 
fazlası hava yolu ile gelmektedir.  
THY’nin başarısı ve katkısı bu 
noktada çok önemlidir.  Turizmde  
belli pazarlara  bağlanmak,  onun 
üzerinde  yoğunlaşmak,  o ülkenin 
krize girmesi durumunda

çözümlenemez sorunlara 
yol açmakta, aynı zamanda 
ülkemizi gelir anlamında kayba 
uğratmaktadır.

İSTENEN: THY ile TÜROFED ve 
diğer ilgili kurum ve kuruluşların 
oluşturacağı koordinasyon ile etkin 
tanıtım ve pazarlama master planı 
yapılmalıdır. Bu plan dinamik bir 
plan olmalı ve belli zamanlarda 
revize edilmelidir. Bu planın 
özelliği, yerelden genele doğru 
olmalıdır. Bu plan yakın, orta ve 
uzun vadeli ayrıca yakın, orta ve 
uzak destinasyonları içeren bir 
bakış açısı ile hazırlanmalıdır.  
Bu şekilde tüm özel ve kamu 
kurumlarının yapacağı  tanıtım ve 
pazarlama  faaliyetleri  bu plan 
doğrultusunda  olmalıdır.
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1-TURİZMİN DEVLET POLİTİKASI 
HALİNE GETİRİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR. 
Bilindiği gibi turizm sektörü 
ülkemizin en önemli sektörlerinden 
biridir. 54 sektörü doğrudan 
ilgilendirmekte olup işsizliğin 
azaltılması yönünde en önemli 
potansiyeldir. 1982 yılında turizmin 
devlet politikası olması sayesinde 
bugünkü başarımızı yakaladık. 
Devletin, yine bu alanda teşvik 
ve düzenlemeler konusunda 
pozitif ayrımcılık yaratan kararlar 
alma yönünde inisiyatif alması 
gerekmektedir. 

2-TURİZM MASTER PLANI TÜM 
ÜLKE İÇİN HAZIRLANMALIDIR. 
Ülkemiz potansiyeli dikkate 
alındığında;  gerek turist sayısında, 
gerekse arz çeşitliliğinde 
yetersiz olduğumuzu kabul 
etmek gerekir. Turizmi 12 aya 
yayabilmek, ülkemizin kültürel 
değerlerini turizme sunmak 
amacıyla, planlamanın master 
planlar çerçevesinde yeniden 
değerlendirilmesi, adım adım 
ülkemiz turizm kapasitesinin 
pazarlanmasının sağlanması 
gerekmektedir. 

3- KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞINCA HAZIRLANAN 
2023 VİZYON BELGESİ SÜREKLİ 
GÜNCELLENEREK DİNAMIK BİR 
ÇALIŞMA PROGRAMI HALİNE 
GETİRİLMELİDİR. 
Bakanlığın hazırlamış olduğu 2023 
vizyon belgesinin özel sektörün de 
görüşünün alınarak güncellenmesi, 

sektöre yeni bir perspektif 
verecektir. Bununla ilgili olarak 
özel sektör ve bakanlık birlikte 
çalışmalıdır.

4-BÖLGESEL VE TÜRLERE 
GÖRE YENİ TEŞVİKLERIN 
OLUŞTURULMASI 
GEREKMEKTEDİR. 
Ülkemizde yeterli sayıda arz 
oluşmuş durumdadır. Ancak bunlar 
belli bir bölgeye

yığılmış durumdadır. Bu bölgelerde 
teşvik uygulamasının durdurulması 
veya ek vergi vb. uygulamalarla 
caydırıcı önlemler alınması  haksız 
rekabeti önleyecektir. Bunun 
yanında, yatak kapasitesinin 
az olduğu ve turizm açısından 
cazip bölgelere yatırım yapmak 
isteyenleri cesaretlendirici 
önlemlerin alınması 
gerekmektedir. 

UZUN VADEDE YAPILMASI 
İSTENEN TALEPLER
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Kısa Haberler 

Dünyanın sayılı 
gurmelerini 
bünyesinde 
bulunduran Paris 
merkezli Chaine 
Des Rotisseurs 

Antalya bölgesinin geleneksel gala yemeği Aska Lara 
Resort&Spa’da gerçekleşti. Chaine Des Rotisseurs 
Antalya Yönetim Kurulu Üyeleri, eşleri ve lezzet ustası 
Rotisseur’lerin katıldığı gecede Aska Lara Resort 
&Spamutfak şefi ve ekibi tarafından hazırlanan seçkin 
mönüler ve özenle seçilmiş şaraplar konuklara sunuldu. 
Chaine Des Rotisseurs Antalya Bölge Başkanı M.Nihat 
Tümkaya yaptığı konuşmada,  “Bir özel teşekkürümüzü 
de soframızı onurlandıran ASKA Hotels Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Ramazan Aslan Beyefendi ve 
eşine atfetmek istiyorum. Gastronomi sanatının ve 
servisinin gelişmesini amaçlayan Chaine Des Rotisseurs 
Derneği’nin organizasyonları içerisinde üyelerimiz 
tarafından takdirle anılan ve uzun süre gündemimizde 
kalacak muhteşem bir yemeği gerçekleştirdik” dedi.

Dedeman Grubu; Ballıca 
Otelcilik ile Park Dedeman 
Elazığ otel için işletme 
anlaşması imzaladı. Dedeman 
Grubu ile Ballıca Otelcilik 
arasında gerçekleşen işletme 

sözleşmesi imza törenine: Ballıca Otelcilik Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Ballıca, Dedeman Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Dedeman, Dedeman Grubu 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rıfat Dedeman, Dedeman 
Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Banu Dedeman, Dedeman 
Turizm Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Emrullah Akçakaya 
ve Dedeman Grubu yöneticileri katıldı. Emrullah 
Akçakaya, Park Dedeman Elazığ hakkında şunları 
söyledi: “Grup olarak 2016 yılına Park Dedeman Elazığ 
otelimizin açılış heyecanı ile başlayacağız. Sahip olduğu 
tarihi ve kültürel değerleri günümüze taşıyan Elazığ’da, 
Ocak 2016’da açılacak yeni otelimizin hem şehre hem de 
ülke turizmine hayırlı olmasını diliyoruz.” 

Güral Premier Hotels 
& Resorts, ‘Lüks Sahil 
Tatil Mekanı’ ve ‘Lüks 
Her Şey Dahil Aile Oteli’ 
kategorilerinde iki ödüle 
layık görüldü. Bu yıl iki 
kategoride birden ödüle 
layık görülen Güral Premier 
Hotels & Resorts adına 
Güral Premier Hotel Belek 
Genel Müdürü Atalay Arslan, 
24 Ekim 2015’te Hong 

Kong’ta gerçekleşen ödül törenine katılarak, ödülleri 
teslim aldı. ‘Lüks Sahil Tatil Mekanı’ ve ‘Lüks -Her Şey 
Dahil- Aile Oteli’ anlamına gelen, ‘Luxury Beach Resort’ 
ve ‘Luxury Family All-Inclusive Hotel’ kategorilerinde 
ödüle layık görülen Güral Premier Hotels& Resorts 
adına konuşan Arslan, “Her zaman daha iyisi için 
çalışıyoruz, kaliteli hizmet anlayışımızın ödüllendirilmesi 
bizim için gurur verici” ifadelerini kullandı.

Antalyalı gurmeler  
Aska Lara’da buluştu 

Park Dedeman Elazığ  
için anlaşma imzalandı 

Güral Premier Hotels & 
Resorts’e iki ödül

30 yıldır çeşitli 
sektörlerde hizmet 
veren Saruhan 
Şirketler Grubu’nun 
bünyesinde bulunan 
Saruhan Kimya, İKMİB 
(Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçılar 
Birliği) ve TİM (Türkiye 

İhracatçılar Meclisi) tarafından düzenlenen 5. AR-
GE Proje Pazarı’nda, “Kozmetik, Sabun ve Temizlik 
Ürünleri” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. 
200’ün üzerinde AR-GE projesinden 5 dalda ödül verilen 
organizasyonda, Saruhan Kimya”Çamaşır ve Bulaşık 
Makinesinde Kullanılabilen 2’si 1Arada Çevre Dostu, 
Doğal Kaynaklı Deterjan Üretilmesi” projesiyle ödülü 
almaya hak kazandı. Proje, 5. AR-GE Proje Pazarı’nda 
birinci olmasının yanı sıra Aralık ayında düzenlenecek 
Türkiye İnovasyon Haftası’nda da sergilenecek ve yıl 
içerisinde bu tür önemli organizasyonlarda poster 
sergilerine katılacak.

Saruhan Kimya’ya Ar-Ge 
Birincilik Ödülü 

TÜROFED / 102





Kısa Haberler 

Uzun yıllar siyasiler ve 
bürokratların Rize’ye 5 
yıldızlı otel kazandırmak için 
harcadığı çaba sonuçlandı. 
Temizel Grup, Rize’nin 
Engindere Mahallesi’ndeki 
devlet arazisine 800 yatak 

kapasiteli 5 yıldızlı otelin inşasına başladı. Otel, 
açılışından 50 yıl sonra da Rize İl Özel İdaresi’ne 
devredilecek. İçerisinde toplantı, konferans, balo, 
sinema, fitness, çok amaçlı restoran ve kongre salonları 
bulunacak otelin kapalı ve açık yüzme havuzları da 
olacak. Temel atma töreninde konuşan Temizel Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Temizel, Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nin büyük bir turizm potansiyeline 
sahip olduğunu, bölgenin yapımına başlanılan otel gibi 
birçok otele ihtiyacı olduğunu, atılan temelin ileride 
yapılacak yeni turizm yatırımları için sadece bir harç 
olması dileğinde bulundu.

ANSİAD 
(Antalya 
Sanayici İş 
Adamları 
Derneği) 
üyesi olan 
Akçelik 
Madencilik 
A.Ş ve 
Manavgat’ta 
bulunan 

Club Nena’nın Yönetim Kurulu Başkanı Nevin 
Akçelik, Doğa Koleji’nde öğrenciler ile bir araya geldi. 
ANSİAD’ın Girişimcilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 
öğrencilerin girişimci olma niyetlerini güçlendirmek 
amacıyla düzenlenen derse öğrenciler ve öğretmenler 
büyük ilgi gösterdi. Nevin Akçelik hayat hikâyesini 
anlatarak başladığı girişimcilik dersinde, Akçelik 
Madencilik ve Club Nena ile gelinen turizmdeki 
gelişmeleri öğrenciler ile paylaştı. Girişimciliğin 
önemine dikkat çeken Akçelik öğrencilerin de sorularını 
cevapladı.  

Lider online seyahat 
platformu Hotels.
com’un yayınladığı en 
son otel fiyat endeksi 
raporu, 2015 yılının ilk 
yarısında Türklerin dünya 
genelindeki farklı yıldız 
kategorilerinde bir gecelik 

otel konaklaması için ödedikleri ortalama fiyatları ortaya 
koydu. 5 yıldızlı otellerde kalmayı tercih eden Türk 
gezginler, 2015 yılının ilk 6 ayında en yüksek harcamayı 
Londra’da yaptı. Bir gecelik 5 yıldızlı konaklama 
için ödenen bedel ise 1.306 TL oldu. Türk gezginler, 
Viyana’daki bir gecelik 5 yıldızlı otel konaklamaları 
için ortalama 503 TL öderken, Las Vegas’ta 592 TL, 
Amsterdam’da ise 595 TL ödediler. Aynı rapora göre, 
İstanbul, Moskova ve Berlin’deki 5 yıldızlı oteller, Türk 
gezginler için en uygun bir gecelik konaklama fiyatının 
sunulduğu şehirler oldu. Türk gezginler 5 yıldızlı 
otellerdeki bir gecelik konaklama için İstanbul’da 
ortalama 354 TL, Moskova’da 394 TL ve Berlin’de 440 TL 
ödediler. 

Rize 5 yıldızlı  
oteline kavuşuyor 

Nevin Akçelik’den 
girişimcilik dersi

En uygun 5 yıldızlı  
oteller nerede?

TAV Havalimanları, 
Türkiye’nin en 
önemli turizm 
destinasyonlarından 
Milas – Bodrum 
Havalimanı’nda iç 
hatların ardından dış 
hatlar terminalini 

devralarak işletmeye başladı. Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi (DHMİ) tarafından açılan ihaleyi kazanan 
TAV, iç hatlar terminalini Ekim 2014’te devralmıştı. 
TAV, Milas-Bodrum Havalimanı’nı 2035 sonuna kadar 
işletecek. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani 
Şener, “Milas–Bodrum Havalimanı yılda yaklaşık 4 
milyon yolcu ağırlayarak ülkemizin en önemli turizm 
merkezlerinden birini dünyaya bağlıyor. İç hatlar 
terminalini devraldıktan sonra bir yılda yüzde 16 yolcu 
artışı sağladık. Şimdi bu performansı dış hatlara da 
taşımak için çalışacağız” dedi.  

TAV, Bodrum  
dış hatları devraldı
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