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Firuz B. Bağlıkaya
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRSAB’da yeni bir dönem başladı. Birliğimizin 24 Olağan 
Genel Kurulu’nu TÜRSAB’a yakışır biçimde seviyeli, hoşgö-
rülü, demokratik bir şekilde tamamladık. Üyelerimizden 
aldığımız güç ile yepyeni bir döneme ve yeni bir yıla girdik. 
Önümüzde TÜRSAB’da değişimi devam ettirmek ve daha 
ileriye taşımak için yepyeni bir sayfa açıldı. Geçtiğimiz dö-
nemde çok çalıştık, büyük emek harcadık. Yeni dönemde 
de daha çok çalışacağız, daha çok proje üreteceğiz. 

Bu dönem; yönetim kurulumuzun, ihtisas başkanlıklarımızın, 
bölge temsil kurullarımızın parlak projelerini hayata geçire-
cekleri verimli bir dönem olacak. Seyahat acentalarımızın 
ve sektörün sesini her platformda daha çok duyuracağız. 
Sadece ulusal alanda değil, uluslararası alanda da kurumu-
muzun itibarını daha üst seviyelere çıkaracağız. Üyelerimizin 
pazarlama ve tanıtım çalışmalarına ağırlık vererek ülkemizin 
yurt içi ve yurt dışı turizm pazarını büyüteceğiz. 

Yeni dönemde yakında çıkmasını beklediğimiz Birlik yasamız, 
sektörümüzün önünü açacak ve yeni hamleler yapabilme-
mizde bizler için kaldıraç rolü oynayacak. Yeni yasamızdan 
alacağımız yetki ve güçle TÜRSAB’ı; teknolojik ve dijital 
gelişmelerin belirleyici olduğu dünyanın yeni dönemi ve 
gidişatına uygun bir Birlik haline getirmek için önemli adım-
lar atacağız. 

Türkiye’de turizmin gelişimi ve 12 aya yayılmasına katkı sun-
mak üzere hayata geçirdiğimiz TÜRSAB Rota ile iç turizmin 
geliştirilmesine olanak sunacağız. Bölgesel kalkınmaya da 
katkı sağlayacağımız bu projemizle, üyelerimiz arasındaki 
bağı güçlendirecek, Anadolu’nun her yerinde yeni tur rota-
ları oluşturacağız. Bu dönemde sektör paydaşlarımızla da 
iş birliğimizi geçmiş dönemde olduğu gibi sürdüreceğiz. 
Kısacası daha çok çalışacağız, daha çok hizmet vereceğiz.  

Turizmde ülke olarak çok güzel bir noktaya ulaştık. Turizm 
sektörü, sağladığı döviz girdisi ile artık Türkiye’nin dış ti-
caret açığını tek başına kapatır hale geldi. Ülkemizin bir 
numaralı stratejik sektörü konumuna ulaştık. 2018 yılının 
ardından, 2019 yılını da rekor ziyaretçi sayısı ile kapatmaya 
hazırlanıyoruz. 2019 yılı sonunda 45 milyon yabancı ziyaretçi 
sayısı, 32 milyar dolar turizm gelirine ulaşmayı öngörüyoruz. 
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılına yaklaşırken, 
turizmde çok daha büyük hedefl ere odaklanmış durumdayız. 
Devletimizin belirlediği 75 milyon ziyaretçi ve 65 milyar 
dolar turizm geliri hedefine ulaşmak için var gücümüzle 
çalışacağız. 

TÜRSAB’da “Değişim” tüm gücüyle devam edecek.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLARKEN...
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Birçok bölge ve sektörde gümrük duvarlarının 
yeniden yükselmeye başladığı günümüzde turizm, 
sınır tanımayan sektörlerden biri haline geliyor. 
Ekonomik refahın artmasına paralel olarak ge-
lişim gösteren turizm, dünya çapında büyümeye 
devam ediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü (UNWTO) verilerine göre 2019 yılının 
ilk 9 aylık döneminde uluslararası seyahat sayısı 
yüzde 4 oranında büyüme göstererek 1,1 milyar 
seviyesine çıktı. 

AVRUPA KITASINDA EN YÜKSEK 
BÜYÜME AKDENİZ’DE

UNWTO’nun raporuna göre 2019 Ocak-Eylül dö-
neminde en yüksek büyüme yüzde 9 ile Orta Doğu 
bölgesinde gerçekleşirken, Orta Doğu’yu yüzde 5’lik 
büyüme ile Asya-Pasifik bölgesi ve yüzde 3’lük bü-
yüme ile Avrupa izledi. Avrupa kıtasında en ciddi 
yükselişi ise yüzde 5’lik büyüme ile Akdeniz kıyı-
sındaki ülkeler kaydetti. Orta ve Doğu Avrupa’daki 
büyüme oranı yüzde 4 seviyesinde gerçekleşirken, 
Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerine yönelik talep yüzde 
1 oranında artış gösterdi.

Aynı dönemde dünya turizmindeki ortalama bü-
yüme oranını üçe katlayan Türkiye, yılın ilk 9 aylık 
döneminde yüzde 14,5’lik büyüme yakaladı. Bu 
dönemde Türkiye’nin turizm geliri ise 2018’in aynı 
dönemine göre yaklaşık yüzde 16 artışla 26.6 milyar 
dolara ulaştı. 

YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDA, 
ÇİN BAŞI ÇEKİYOR 

Dünya turizmine bakıldığında Ocak-Eylül 2019 
döneminde yurt dışına yapılan seyahatlerde en 
yüksek artış Çin’de görüldü. Çin’den yurt dışına 
çıkan kişi sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre yüzde 14 oranında artarken, Çinlilerin yurt dışı 
turizm harcaması ise yüzde 4 oranında azaldı. Bu 
dönemde ABD’lilerin yurt dışı turizm harcaması 
yüzde 6 oranında yükselirken, Fransa ve İspanya’nın 
yurt dışı turizm harcaması yüzde 10, İtalya’nın yüz-
de 9, Hollanda’nın yüzde 7, İngiltere’nin yüzde 
3, Rusya’nın ise yüzde 2 oranında artış gösterdi. 
Brezilya, Arjantin ve Suudi Arabistan’ın yurt dışı 
turizm harcamaları ise ekonomik belirsizliklerden 
kaynaklı olarak gerileme gösterdi. 

Yakaladığı istikrarlı büyüme ile ülkemi-
ze sağladığı döviz girdisini yıldan yıla 
artıran turizm sektörü, Türkiye’nin bir 
numaralı stratejik sektörü konumuna 
yükselmiş durumda. 2019 yılının ilk 9 
aylık döneminde Türkiye’nin dış tica-
ret açığı 22,6 milyar dolar olurken bu 
dönemde ülkemizin net turizm geliri 
ise 23,2 milyar doların üzerine çıktı. Tu-
rizm sektörü, elde ettiği bu döviz gir-
disiyle 2019 yılının 9 aylık döneminde 
Türkiye’nin dış ticaret açığının tamamını 
tek başına kapattı.

TÜRKİYE, BÜYÜME ORANINDA  
DÜNYAYI ÜÇE KATLADI 

Türkiye turizm alanında yakaladığı ivmeyi, 2019 
yılının 10 aylık döneminde de sürdürdü. 2019 yılının 
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin ağırladığı ya-
bancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 14,4 oranında artarak 40,7 milyona ulaştı. 
Bu tablonun yıl sonuna kadar böyle devam etmesi 
bekleniyor. 2019 yıl sonunda Türkiye’nin alacağı 
yabancı ziyaretçi sayısının 45 milyona ulaşması, tu-
rizm gelirinin ise 32 milyar doları aşması bekleniyor.

AVRUPA VE BDT ÜLKELERİ ANA PAZAR 
KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ

Turizm alanında büyümenin kaynağını Türkiye’nin 
ana pazarları Avrupa ve Bağımsız Devletler Toplu-
luğu (BDT) ülkeleri oluşturdu. Bu 10 aylık dönem-
de Türkiye’nin ağırladığı toplam ziyaretçi sayısının 
yüzde 45’i Avrupa ülkelerinden, yaklaşık yüzde 
30’u ise BDT ülkelerinden geldi. Her iki kaynak 
bölgeden ülkemize gelen ziyaretçilerin toplamı ise 
yüzde 75’lik pay ile 31.7 milyonu aştı. İstatistikler-
den anlaşılacağı gibi Türkiye’nin ana pazarı Avrupa 
ve BDT ülkeleri olmaya devam etti. Türkiye’ye 3 
saatlik uçuş mesafesi içinde yer alan bu bölgeler, 
ülkemizin ana pazarları olmaya önümüzdeki yıllarda 
da devam edecek. 
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İSTANBUL VE ANTALYA LİDERLİĞİ BIRAKMADI
İstanbul ve Antalya’yı, İzmir ve Kapadokya izledi

Türkiye’ye gelen ziyaretçiler açık ara farkla Antalya 
ve İstanbul destinasyonlarını tercih ettiler. 

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yüzde 34’ünden fazlası 
Antalya’yı, yüzde 31’inden fazlası İstanbul’u tercih 
ederken Muğla’nın payı yaklaşık yüzde 8 oldu. 

Türk turizminin en önemli destinasyonlarından 
biri olan İzmir de, 2019 yılında Türk turizmindeki 
gelişime katkı sağlayan kentlerimiz arasında yer 
aldı. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine 
göre; 2019 yılının 10 aylık döneminde İzmir’e  
gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1.1 milyonu aştı.  

Kapadokya bölgesine olan talepte de 2019 yılında 
önemli artış kaydedildi. T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; 2019 
yılı Ocak-Ekim ayları arasındaki 10 aylık dönemde 
konaklama tesislerine giriş yapan yabancı ziyaretçi 
sayısı bir milyonun üzerine çıktı.

Yılın 10 aylık döneminde Antalya’ya gelen yabancı 
ziyaretçi sayısı; geçtiğimiz yıla göre yüzde 17,7 
oranında artarak, 14.1 milyonun üzerine çıktı. 

İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise; yaklaşık 
yüzde 12 oranında artarak 12.6 milyonu aştı.  
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Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 
Almanya’nın gayri safi yurt içi hasılası 2020 yılında 
yüzde 1.2 oranında büyüme gösterecek. Alman-
ya ekonomisinde yaşanması beklenen büyümenin 
turizm talebine de olumlu yansımasını ve dolayı-
sıyla 2020 yılında Almanya’dan Türkiye’ye gelecek 
ziyaretçi sayısındaki artış eğiliminin devam etmesi 
bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN PAZARLARA 
GÖRE TURİZM KARNESİ 

  YILLAR  % DEĞİŞİM ORANI

 2017 2018 2019 2017/2018 2018/2019

ALMANYA 3 336 007 4 155 646 4 649 494 24,57 11,88

ALMANYA 2017-2019 KARŞILAŞTIRMASI (OCAK-EKİM DÖNEMİ)

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

ALMANYA
Seyahat endüstrisinin en fazla geliştiği pazarların 
başında gelen Almanya’dan yurt dışına tatil amaçlı 
gerçekleştirilen seyahatlerin sayısı 2018 yılında 72,7 
milyonu aştı. Almanların beş günden uzun süreli 
tatillerde tercih ettiği ülkeler arasında Türkiye, İs-
panya ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada yer aldı. 
2018 yılı itibariyle Türkiye’nin Almanya’dan oransal 
olarak aldığı pazar payı yüzde 5 seviyesinde seyretti. 

2019’un ilk 10 aylık döneminde Türkiye’nin en kök-
lü ana pazarı olan Almanya’dan ülkemize gelen 
ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 12 artarak 4.6 milyon 
seviyesini aştı. Türkiye’nin, Almanya pazarından yıl 
sonuna kadar alacağı ziyaretçi sayısının 5 milyon 
seviyesini yakalaması, hatta geçmesi bekleniyor.

Alman vatandaşlarının temel seyahat motivasyon-
ları arasında ilk sırada deniz-kum-güneş bulunuyor. 
Türkiye’nin deniz-kum-güneş turizmi, tarihi ve 
kültürel yapısı ile doğal zenginliklerine önem veren 
Almanların, Türkiye’de en çok ziyaret ettiği kentler; 
Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla olarak sıralanıyor. 
Türkiye’ye daha çok paket turlarla seyahat eden Al-
manların Türkiye’deki geceleme sayısı, 2018 yılında 
ortalama 12,5 gece oldu. 

Almanların 
Türkiye’de en çok 

ziyaret ettiği kentler; 
ANTALYA 
İSTANBUL 

İZMİR
MUĞLA

Dünya genelinde 200’ün üzerinde ülkeden ziyaretçi ağırlayan Türkiye, 2019 yılının 
10 aylık döneminde neredeyse tüm pazarlarda artış yakaladı. Geçen yılın aynı 
dönemine göre düşüş yaşanılan pazarlar ise; Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs ve Gürcistan gibi sayılı birkaç ülke oldu. Ocak-Ekim 
2019 dönemi itibariyle öne çıkan pazarlarda son durumu sizler için derledik.
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Rusların
Türkiye’de en çok 

ziyaret ettiği kentler; 
ANTALYA 
İSTANBUL 

MUĞLA

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

RUSYA
Yurt dışına tatil amaçlı çıkış sayısının her yıl arttığı 
ülkelerden biri olan Rusya, birçok destinasyonun 
daha çok pay alabilmek için rekabet ettiği pazarlar 
arasında yer alıyor.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafın-
dan açıklanan verilere göre; 2018 yılında yurt dışına 
çıkan Rus vatandaşlarının sayısı 2017 yılına göre 
yaklaşık yüzde 5,9 oranında artarak 41.9 milyona 
yükseldi. Türkiye, 2017 yılında olduğu gibi 2018’de 
de Rus vatandaşlarının en çok seyahat ettikleri yurt 
dışı destinasyon oldu. Rusların Türkiye’de ziyaret 
ettiği illerin başında Antalya ve İstanbul geldi. Bu 
iki ili Muğla takip etti. 

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke olan 
Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı 2019’un 10 aylık 
dönemi itibariyle yaklaşık yüzde 17 artış göster-
di. Ocak-Ekim arası dönemde ülkemize gelen 
Rus turist sayısı 6.7 milyon seviyesine yaklaştı. 
Yıl sonunda Rusya’dan ülkemize gelen ziyaretçi 
sayısı kendi rekorunu kırarak 7 milyon bandını 
da aşacak.  

IMF verilerine göre Rusya’nın gayri safi yurt içi 
hasılasının 2020 yılında 1.9 oranında büyümesi 
öngörülüyor. Turizm açısından değerlendirildiğin-
de ise ekonomideki pozitif beklentinin turizme 
de olumlu yansıması bekleniyor. 

RUSYA 2017-2019 KARŞILAŞTIRMASI (OCAK-EKİM DÖNEMİ)

  YILLAR  % DEĞİŞİM ORANI

 2017 2018 2019 2017/2018 2018/2019

RUSYA 4 565 275 5 724 672 6 694 453 25,40 16,94
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2018 yılında İngiltere’den yurt dışına gerçek-
leştirilen seyahatlerin sayısı 71.3 milyona ulaştı. 
İngilizlerin en çok ilgi gösterdiği destinasyon 
ise 15,6 milyon seyahatin gerçekleştirildiği İs-
panya oldu. İspanya’yı Fransa, İrlanda ve İtalya 
izledi. Türkiye ise 2018 yılında İngiltere paza-
rında en çok tercih edilen 12’nci destinasyon 
oldu. İngiltere vatandaşlarının Türkiye’de en 
çok tercih ettikleri destinasyonlar ise Antalya, 
Muğla ve İstanbul.

Türkiye’nin en büyük üçüncü pazarı konumun-
da bulunan İngiltere’den Ocak-Ekim 2019 
döneminde gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 13’ün üzerinde bir 
artışla 2.4 milyon seviyesini aştı. İngiltere’de 
2020 yılında Brexit etkisine rağmen ekonomik 
olarak yüzde 1.4 oranında büyüme bekleniyor. 
Bu büyümenin turizm hareketlerine olumlu 
yansıyacağı tahmin ediliyor. 

Hollanda Tanıtım ve Pazarlama Kurumu (NBTC) ile 
araştırma şirketi NIPO ortaklığında gerçekleştirilen 
araştırmaya göre; 2018 yılında Hollanda vatandaşları-
nın yüzde 83’ü bir veya daha fazla sayıda tatile çıkarken 
yurt dışı çıkış sayısı 22,2 milyon seviyesinde gerçekleşti. 
Hollandalıların yurt dışı turizm harcaması ise 16,6 
milyar Euro oldu. 

Gönderdiği turist sayısı bakımından ülkemizin en 
önemli dokuzuncu pazarı olan Hollanda’dan gelen ziya-
retçi sayısında Ocak-Ekim döneminde yaklaşık yüzde 
11 artış yakalandı. Hollanda’dan Türkiye’ye gelen ziya-
retçi sayısının yıl sonunda 1.2 milyonu aşacağı tahmin 
ediliyor. IMF tahminlerine göre 2020 yılında Hollanda 
ekonomisi yüzde 1.6 oranında büyüme gösterirken 
bunun turizme olumlu olarak etki etmesi öngörülüyor. 

İNGİLTERE 2017-2019 KARŞILAŞTIRMASI 
(OCAK-EKİM DÖNEMİ)

İNGİLTERE

HOLLANDA

  YILLAR % DEĞİŞİM ORANI 

 2017 2018 2019 2017/2018 2018/2019

HOLLANDA 745 676 950 313 1 051 908 27,44 10,69

HOLLANDA 2017-2019 KARŞILAŞTIRMASI (OCAK-EKİM DÖNEMİ)

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

İNGİLTERE 
2017 1 576 783
2018 2 158 304
2019 2 442 375

% DEĞİŞİM ORANI
2017/2018 36,88
2018/2019 13,16

Kaynak: T.C. Kültür ve  
Turizm Bakanlığı
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Türkiye’ye gelen Ukraynalı ziyaretçi sayısı 
son yıllarda istikrarlı biçimde artarken 
2017 itibariyle bu yükseliş, çok büyük 
hız kazandı. Bu durumun temel nede-
nini Ukraynalılara kimlikle Türkiye’ye 
giriş olanağının getirilmesi oluşturdu. Uk-
rayna İstatistik Ofisi (UKRSTAT) verilerine 
göre Ukraynalıların yurt dışı çıkışlarında en önemli 
tatil destinasyonu Türkiye oldu. Ocak-Ekim 2019 
döneminde Ukrayna’dan ülkemize gelen ziyaretçi 
sayısı yüzde 12’nin üzerinde artışla 1.4 milyonu aştı. 
Artış trendinin yıl sonuna kadar devam edeceği ve 
1.6 milyon seviyesine ulaşılacağı öngörülüyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açık-
lanan verilere göre; Ukrayna vatandaşlarının yüzde 
84’ü Türkiye’ye gezi, eğlence, sportif ve kültürel 
faaliyet amacıyla seyahat etti. 2018 yılında Tür-
kiye’deki turizm tesislerine giriş yapan Ukraynalı 
ziyaretçilerin sayısı incelendiğine en çok talep gören 
destinasyon Antalya oldu. Buna göre Türkiye’deki 
turizm tesislerine giriş yapan Ukraynalıların yüzde  
66,4’ü Antalya’yı tercih ederken Antalya’yı yüzde 
13’lük pay ile İstanbul izledi. İstanbul’un ardından 
Ukraynalıların en çok talep gösterdikleri destinas-
yon ise yüzde 12,3’lük pay ile Muğla oldu. Muğla’yı 
İzmir ve Aydın izledi.  

İran ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’i petrol ve pet-
rol türevi ürünlere dayanırken, İran’ın uluslararası 
ambargolar nedeniyle bu değerlerini ihraç edeme-
mesi ülkenin ekonomik açıdan zor bir dönemden 
geçmesine neden oluyor. 2018 yılında yüzde 4.8 
oranında daralma gösteren İran ekonomisinin 2019 
yılında yaşadığı küçülme yüzde 9.5 seviyesinde 
gerçekleşti. 

Türkiye, İran vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği 
ülkelerin başında gelirken genel ekonomik bozul-
madan kaynaklı olarak gelen turist sayısında düşüş 
yaşanıyor. 2017 yılında Türkiye’ye gelen İranlı ziya-
retçi sayısı 2.5 milyon iken 2018 yılında bu sayı 2 
milyona geriledi. 2019 yılının 10 aylık döneminde 
ise İran’dan gelen ziyaretçi sayısı yatay bir seyir iz-
leyerek yüzde 2 düzeyinde artışla 1.8 milyon oldu. 

UKRAYNA

İRAN

UKRAYNA 2017-2019 KARŞILAŞTIRMASI  
(OCAK-EKİM DÖNEMİ)

UKRAYNA
2017 1 212 644
2018 1 301 128
2019 1 462 269

% DEĞİŞİM ORANI
2017/2018 7,30
2018/2019 12,38

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

İRAN 
2017-2019 
KARŞILAŞTIRMASI  
(OCAK-EKİM DÖNEMİ)

İRAN
2017 2 118 263
2018 1 788 901
2019 1 825 386

% DEĞİŞİM ORANI
2017/2018 -15,55
2018/2019 2,04

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Turizmde son yıllarda önemli bir gelişme kaydeden 
Polonya, Türkiye’nin gelişen turizm pazarları arasın-
da yer alıyor. Polonya İstatistik Kurumu verilerine 
göre 2018 yılında yurt dışına çıkan Polonyalı sayısı 
12,7 milyon seviyesinde oldu. 

Polonya para birimi olan Zloty’nin Türk Lirası 
karşısında değer kazanması Polonyalıların Türkiye 
talebindeki artışa olumlu katkı sağladı. Öte yandan 
hızlı yükseliş gösteren pazarlarımızdan biri olan 
Polonya pazarında Türk tur operatörlerinin de ça-
lışıyor olması Türkiye açısından önemli bir avantaj 
oluşturdu. Polonyalıların ülkemizde en çok tercih 
ettikleri destinasyon Antalya oldu. 

Polonya’dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısı Ocak-
Ekim 2019 döneminde yüzde 37’lik bir artışla 848 
bin seviyesini geçti. Yıl sonuna kadar Polonya’dan 
gelen ziyaretçi sayısının 1 milyon bandına yaklaş-
ması bekleniyor. 2020 dönemine ilişkin beklenti-
ler de olumlu seyrediyor. IMF tahminlerine göre 
Polonya’nın GSYİH’sının 2020’de yüzde 3,1 ora-
nında büyümesi öngörülüyor.  

Dünya genelinde en çok turist alan ülke 
konumundaki Fransa, yurt dışına turist 
gönderme açısından da önemli ülkeler ara-
sında yer alıyor. Fransızlar 2018 yılında yurt 
dışı ziyaretlerinde sırasıyla en çok; İspanya, 
Yunanistan, İtalya, Tunus, Portekiz, Fas ve 
Türkiye gibi destinasyonları tercih ettiler. 

Türkiye’nin de önemli pazarları arasında 
yer alan Fransa’dan ülkemize gelen ziyaretçi 
sayısı yıllara göre dalgalı bir seyir izliyor. 
2011’de milyon bandını geçerek 1.1 mil-
yon seviyesinin üzerine çıkan Fransa’dan 
ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 2018 yılında 
731 bine ulaştı. 2019 yılının 10 aylık döne-
minde Fransa’dan ülkemize gelen ziyaretçi 
sayısı ise yüzde 20’nin üzerinde bir artışla 
794 bine yaklaştı. Türkiye’ye ağırlıklı ola-
rak kültür turizmi ile deniz-kum-güneş 
turizmi kapsamında gelen Fransızlar, İs-
tanbul, Kapadokya, Antalya, İzmir, Mar-
maris-Bodrum, Kuşadası destinasyonlarını 
tercih ediyor. 

POLONYA

FRANSA

POLONYA 2017-2019 KARŞILAŞTIRMASI  
(OCAK-EKİM DÖNEMİ)

POLONYA
2017 280 312
2018 619 093
2019 848 640

% DEĞİŞİM ORANI
2017/2018 120,86
2018/2019 37,08

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

FRANSA 2017-2019 KARŞILAŞTIRMASI  
(OCAK-EKİM DÖNEMİ)

FRANSA
2017 520 029
2018 657 782
2019 793 865

% DEĞİŞİM ORANI
2017/2018 26,49
2018/2019 20,69

Kaynak: T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı
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Son yıllarda Türkiye’nin vazgeçilmez pazar-
ları arasında yerini alan Orta Doğu pazarın-
daki yükseliş devam ediyor. Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Suudi Arabistan dışında tüm 
Orta Doğu pazarlarında ciddi artış oranları 
dikkat çekiyor. 10 aylık dönemde Bahreyn, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Ku-
veyt, Lübnan, Suudi Arabistan, Ürdün ve 
Yemen’in dahil olduğu 9 Orta Doğu ülke-
sinden gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 8,7 oranında artarak 
toplamda 3 milyon 57 bin 199 kişiye ulaştı. 

ORTA DOĞU’DAN GELEN  
ZİYARETÇİ SAYISI 
3 MİLYONU AŞTI

Öte yandan Uzak Doğu ve Latin Amerika 
gibi harcama potansiyeli yüksek pazar-
lardaki artış da sektörün yakından takip 
ettiği bir gelişme oldu. Yeni Ekonomi 
Programı’nda Türkiye’nin turizm gelirini 
yükseltecek hedef pazarlar arasında yer 
alan Çin, Japonya, Hindistan ve Güney 
Kore’den gelen ziyaretçi sayıları bu yıl 
da yükselmeye devam etti. Çin’den gelen 
turist sayısı 10 aylık dönemde yaklaşık 
yüzde 11 artışla 377 bini aştı. Hindistan 
pazarında yaşanan yüzde 60’lık artışla bu 
dönemde ülkemize gelen Hintli sayısı 
193 bini aşarak 200 bin sınırına dayan-
dı. Japonya pazarında yüzde 27,49 artış, 
Güney Kore pazarında ise yüzde 37 artış 
gerçekleşti. 

Harcama potansiyeli yüksek olan Güney 
Amerika ülkelerinden gelen toplam zi-
yaretçi sayısı ise yaklaşık yüzde 20 ora-
nında artarak 263 bini aştı. Ocak-Ekim 
döneminde Amerika Birleşik Devletleri 
pazarında yaşanan artış da yüzde 31 sevi-
yesine yaklaştı. Ülkemize gelen Amerikalı 
ziyaretçi sayısı 500 binin üzerine çıktı. 

UZAK PAZARLARDA 
TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİ 
DEVAM EDİYOR 

2020 YILINDA DÜNYA  
EKONOMİSİNE YÖNELİK  
BEKLENTİLER POZİTİF
Küresel ekonomiye ilişkin beklentiler önümüzdeki 
iki yıl boyunca olumlu bir tablo çiziyor. Uluslararası 
Para Fonu, küresel ekonomide; 2020 yılında yüzde 
3,4, 2021 yılında ise yüzde 3,6 oranında büyüme 
öngörüyor. Türkiye’yi turizm açısından yakından 
ilgilendiren Avrupa ve Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu (BDT) ülke ekonomileri için beklentiler olumlu 
yönde. IMF verilerine göre 2020 yılında Avrupa 
bölgesinde büyümenin yüzde 1,7 olması bekleniyor. 
Rusya’da 1,9, Birleşik Krallık’ta 1,4, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 2,1 oranında büyüme öngörülüyor. 
Dolayısıyla ekonomik alandaki bu durumun önü-
müzdeki sezonda turizme de olumlu yansıması 
bekleniyor.

 

Ülke ve 2019 2020
Bölgeler (Tahmin) (Tahmin)

Dünya Ekonomisi 3,0 3,4

Gelişmiş Ekonomiler 1,7 1,7

ABD 2,4 2,1

Euro Bölgesi 1,2 1,4

Almanya 0,5 1,2

Fransa 1,2 1,4

İtalya 0,0 0,5

İspanya 2,2 1,8

Japonya 0,9 0,5

Birleşik Krallık 1,2 1,4

Kanada 1,5 1,8

Gelişen Ekonomiler 3,9 4,6

Çin 5,1 5,8

Hindistan 6,1 7,0

Rusya 1,1 1,9

Brezilya 0,9 2,0

Meksika 0,4 1,3

Suudi Arabistan 0,2 2,5

Nijerya 2,3 2,5

G. Afrika 0,7 1,1

ÖNDE GELEN EKONOMİLERİN
GSYİH’SİNDEKİ YÜZDESEL DEĞİŞİM
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HEDEF GELİR DÜZEYİ  
YÜKSEK PAZARLAR 

Türkiye, sektördeki başarı grafiğini önümüz-
deki yıllarda da devam ettirecek gibi görünü-
yor. 11. Kalkınma Planı’na göre 2023 yılında 75 
milyon ziyaretçi sayısı ve 65 milyar dolar tu-
rizm gelirini kendine hedef koyan Türkiye, kişi 
başı ortalama gelirini ise 867 dolara çıkarmayı 
amaçlıyor. Bu kapsamda tanıtım ve pazarlama 
çalışmalarında harcama potansiyeli yüksek 
pazar ve segmentlere yönelmek gerekiyor. 
Bu alanlarda öne çıkan turizm çeşitlerinden 
biri de MICE turizmidir. Uluslararası Kongre ve 
Konvansiyonlar Birliği (ICCA) verilerine göre 
kongre turizmindeki büyüme oranı yıllık orta-
lama %10 seviyesinde bulunuyor. Kongre tu-
rizmi, bireysel ve paket turlara göre daha çok 
gelir bırakan, bu bakımdan da daha avantajlı 
bir turizm alanı olarak öne çıkıyor. Uluslararası 
Kongre ve Toplantı Birliği (ICCA) tarafından 
açıklanan 2018 yılı verilerine göre; kongre ka-
tılımcısı delegelerin katıldıkları kongre başına 
gerçekleştirdikleri ortalama harcama 2.258 
dolar seviyesinde bulunuyor.

Durağan bir dönemin ardından önümüzdeki 
yıllar için Türkiye ekonomisindeki büyüme 
beklentisi pozitif yönde. IMF verilerine göre 
Türkiye, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yüzde 3 
büyüyecek. İstikrarlı büyümesini 2020 yılında 
da sürdürmesi beklenen turizm sektörün-
de hedefler, 50 milyon yabancı ziyaretçi ve 
35 milyar doları aşkın turizm geliri olarak 
belirlendi. 

TÜRKİYE EKONOMİSİ 
VE BEKLENTİLERİ NE 
YÖNDE?
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KONGRE TURİZMİNDE  
SON DURUM

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; 2019 
yılının ilk 9 aylık dönemi itibariyle ülkemize iş 
amaçlı (toplantı, görev) olarak gelen yabancı 
ziyaretçi sayısı 2018 yılının aynı dönemine göre 
yaklaşık aynı seviyede gerçekleşti. Ocak-Ey-
lül döneminde Türkiye’ye toplantı ve görev 
kapsamında gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 416 
bin 469 kişi oldu. Bu ziyaretçilerden elde edilen 
turizm geliri ise 2018’in aynı dönemine göre 
yüzde 3,55 oranında artarak 1 milyar 254 milyon 
904 bin dolar seviyesine yükseldi.

KRUVAZİYERDE TOPARLANMA  
2020 SONRASINDA OLACAK  

Harcama düzeyi yüksek kişilerin tercih ettiği 
kruvaziyer turizmi, dünyada istikrarlı bir büyü-
me gösteriyor. Cruise Market Watch araştırma-
sına göre 2018 yılında dünyada 27,2 milyon kişi 
kruvaziyer turları kapsamında seyahat ederken 
bu alanda oluşan iş hacminin 45 milyar doları 
aştığı öngörülüyor. Türkiye kruvaziyer turiz-
minde en yüksek seviyeye 2013 yılında ulaştı. 

Kruvaziyer pazarında 2018 yılı itibariyle  
Türkiye toparlanma sürecine girdi ve  
Türkiye’deki limanları rotalarına ekleyen kru-
vaziyer şirket sayısı artmaya başladı. 2020 
itibariyle ülkemize gelen gemi ve yolcu sayısının 
daha da artması bekleniyor. 

SPOR TURİZMİNDE  
GELİŞMELER DEVAM EDİYOR

Turizm gelirini artıran önemli alanlardan birini 
de spor turizmi oluşturuyor. 1 milyar dolar spor 
turizmi hacmine sahip olan Türkiye, spor tu-
rizminde golf ve futbol ağırlıklı bir seyir izliyor. 
Spor amaçlı gelen turistler kişi başı ortalama 
2.000 ABD Doları harcama yaparken, 10-14 gün 
konaklama gerçekleştiriyor. Yılın 9 ayına yayılan 
ve düşük sezonda ülke turizmine katkı sağlayan 
spor turizmi de büyümeye devam ediyor. 2019-
2020 kış sezonunda 3 bine yakın spor kampının 
Türkiye’deki tesislerde yapılması bekleniyor. 

Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde Türkiye, 
doğru politika ve çalışmalarla 2023 yılı turizm 
hedeflerini kolaylıkla yakalayacağa  
benziyor. 
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Sevgili İlker Bey, bu yasa hazırlığı hangi aşamalardan 
geçti, kısaca sizden dinleyebilir miyiz?
Tabii ki; önce tüm Birlik üyeleri için bir web sayfası açtık 
ve önerileri topladık. Sonra, İhtisas Başkanlıkları’ndan 
ve Bölge Temsil Kurulları’ndan önerileri aldık. Olmazsa 
olmaz ilkelerimizi oluşturup, Bakanlığın karşısına geçtik. 
Yüzlerce saatlik toplantılar sonunda, bu ilkeler çerçeve-
sinde Bakanlık’la birlikte bu yasayı hazırladık. Ardından 
bu taslağı İhtisas Başkanlıkları’na, BTK’lara ve Bakanlık 
aracılığıyla bir çok aktöre sunduk, savunduk. Bakanlık bu 
yasa taslağını diğer bakanlıklara gönderip görüş aldı, diğer 
bakanlıklardan olumlu yanıtlar alındı. Örneğin Ulaştırma 
Bakanlığı; özmal araçlarının kullanılması, transfer konusu 
gibi… Sonra ne olduysa oldu, Sayın Bakan sorunu önce 
“Oteller de transfer yapsın” noktasına getirdi, sonra “Hayır, 
biz yasayla ilgili görüşümüzü değiştirdik” dedi. Haziran’da 
çıkacağını söyledi, sonra “yeni yasama döneminde” dedi, 
çıkmadı, “aralık ayında” dedi; o da çıkmadı. Şu anda Sayın 
Bakanımız yeniden görüş toplama aşamasına döndü, bazı 
konularda değişiklik talepleri var.

Bu konu acentalar tarafından fazla tartışılmadı diye bir 
mesele oldu galiba. Ben kendi tarafımı söyleyebilirim; 
biz Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı içerisinde birkaç 
kere konuştuk, taslak oluşmadan kendi görüşlerimizi 
ilettik. Hepsi yasa taslağına girmedi. Belki hatırlarsın; 
seni İhtisas Başkanlığı’na davet ettik. İki saatlik süre-
miz vardı, hemen hemen bir saatte sorular bitti. Sonra, 
yasa taslağının daha değişik düzeylerde tartışılmasının 
gündeme geldiğini hatırlıyorum. İhtisas Başkanları ile 
bazı acentaların da katıldığı bir toplantı yaptı Sayın 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy. O toplantıda 
tüm maddeler ekrana yansıtılarak tartışıldı. Sorular 
geldi, galiba MICE konusunda biraz tartışma oldu, 
onu hatırlıyorum, acentaların değeri ile ilgili de bir 
tartışma oldu.
Evet, giriş aidatı.

Ondan sonra ben sandım ki, orada el sıkışıldı, taktik bir 
iki konu gündeme alınıp en kısa zamanda yasa çıkacak.
Doğru hatırlıyorsunuz, el sıkışılmıştı. Onun için bakan-
lıklara gönderildi, görüş alındı, hatta redaksiyonu bile 
bitmişti. 

Peki, yeni durumda TÜRSAB’a herhangi bir taslak 
verildi mi?
Bakanlık yetkilileri bize Sayın Bakan’ın istediği taslak de-
ğişiklik taleplerini ilettiler. Biz bu taleplerin karşılanamaz 
olduğunu ifade ettik.

Bu değişikliklerin içeriği neydi?
En önemlisi yasa taslağındaki “modern, çağdaş, Avrupa 
Birliği müktesebatına uygun Mesleki Sorumluluk 
Sigortası düzenlemesi yerine, sadece yurtdışı turlara es-
kilerde olduğu gibi yurtdışı tur sigortası ile yetinelim, 
iç turizm tüketicisinin herhangi bir teminatı olmasın” 
kavramı. Çünkü, Sayın Bakan’ın ifadesine göre, “birkaç 
tane acentanın tüketicileri dolandırması, batması diğer 
acentalara yük olmamalı”. Halbuki bu sigortayla mümkün. 
Bu durum güveni sarsar, acentalara olan güvenin sarsılması 
durumunda ise bu sadece büyüklerin işine yarar. 

2019 yılında, TÜRSAB üyelerinin yakından izlediği konulardan biri de 1618 sayılı sayılı Seyahat 
Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’ndaki değişiklik çalışmaları idi. The Voice Of 
Travel Yayın Kurulu Üyesi Faruk Pekin, konuyla ilgili merak edilenleri ve son durumu TÜRSAB 
Hukuk Başdanışmanı Av. İlker Ünsever’e sordu, Ünsever de tüm açıklığıyla süreci anlattı. 

YASA TASARISINDA SON DURUM:

“Hâlâ umutluyum; elimizde sınavları geçmiş bir taslak var” 
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SEYAHAT ACENTACILIĞI MESLEKTİR,  
SALT TİCARİ FAALİYET DEĞİLDİR
Bunlar aslında daha önce TÜRSAB’ın taslakta olma-
sını istediği konular, zaten neredeyse yüz yıl boyunca 
tartışılmış üzerinde anlaşmaya varılmış uygulamalar.
Kesinlikle; tüketici odaklı bakış… Biz seyahat acenta-
cılığını meslek olarak görüp, mesleğin uygulanmasında 
kamu güvenliğinin önemli olduğunu söylüyoruz. Şimdi 
yeniden “Seyahat acentacılığı meslek falan değil sadece 
ticari faaliyettir”e giden bir bakış söz konusu. Bu ciddi 
bir sıkıntı. Ancak bence asıl vahimi, bizim booking.com 
ile mücadelemizde kazandığımız davalara rağmen, global 
servis sağlayıcıların, internet sitesi işletmecilerinin bir 
seyahat acentası bağlantısı olmaksızın Türkiye’de faali-
yet göstermelerine izin verilmesi isteğiydi. Napolyon’un 
hikayesi gibi; ‘niye kaybettiniz? Önce kurşunumuz bitti. 
E gerisini söyleme artık, bitti’…

Peki bazı çevrelerde, bu yasanın yeni taslak çerçevesinde 
tekelciliği zorladığı yönünde görüşler var. 
Anlattığım maddelerin gideceği yer burası. Çünkü bu 
değişiklikler gerçekleşirse, seyahat acentası olmakla il-
gili yükümlülükler serbest bırakıldığında; doğal olarak 
aşağıda kalan kitle kamuoyunda güven sağlayamayacak 
ve yukarıdaki markalara duyulan güven, talebi buna göre 
yönlendirecek. 

İHTİSAS BELGESİ, MESLEKTE 
UZMANLAŞMA KONUSUNDA ÇOK 
ÖNEMLİ
Dolayısıyla küçük ve orta acentalar tasfiye edilecek.
Şu mantık kesinlikle yanlış; “biz büyükler sigorta yapı-
yoruz, biz büyüklerin personeli eğitimli”… O zaman kü-
çükler de sigorta yapsın, küçüklerin de eğitimli personel 
çalıştırmasını öngörelim ki seyahat acentacılığı mesleği 
yükselsin. Bizim bakışımız baştan beri buydu, Bakanlık’la 
da bunu paylaşıyorduk ve bence sağlıklı bir paylaşımdı. 
Minör konularda sorun yok anlaşabiliriz, ama bu temel 
konular oldukça önemli. 

“İhtisas Belgesi kalksın” diyor mesela Bakanlık şimdi, hal-
buki İhtisas Belgesi bizim uzmanlaşmaya saygı, meslekte 
uzmanlaşmanın önemi konusunda çok önemli bir direnç 
noktamız. Bizi çağ atlatacak konulardan biri o. Herkes 
her işi yapabilir, ama o işi yaparken sahip olması gereken 
asgari niteliklere veya personelin asgari niteliklerine ilişkin 
bazı yükümlülükleri de koymak lazım.  

Basından izlediğimiz kadarıyla, bu yasa taslağı işin 
asli tarafıyla tartışılmıyor ya da işin asli tarafında olan 
meslek örgütü bünyesinde tartışılmıyor, başka yerlerle 
tartışılıyor gibi bir izlenim var.
Şöyle söyleyeyim; 8634 merkez acentanın üye olduğu, 
kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü TÜRSAB, bu 

taleplere ilişkin tartışmada Bakanın katılmadığı bir or-
tamda, kısaca Bakanın talepleri yönünden bilgilendirildi. 
Sayın Bakan, bu konuyu TÜRSAB dışında, kaç kişiyi 
temsil ettikleri tartışma konusu olan alt kırılımlardaki 
derneklerin yöneticileri ile toplantılar yaparak tartışmaya 
devam etmekte. 

Ama derneklerin amaç ve faaliyetleri apayrı. TÜRSAB 
üyeleri ise kanun nazarında mesleki kuruluşun üyeleri 
olarak sorumluluk taşıyorlar. Hepsinin kanun karşısın-
da belirli bir yeri var, derneklerin öyle bir durumu yok. 
Onlardan ancak STK’lardan görüş alınması düzeyinde 
bir görüş alınabilir. 
O derneklerin üyeleri, eğer seyahat acentacılığı faaliyeti 
yapıyorsa bizim üyemiz zaten. Fazla insandan görüş alın-
masında sorun yok. Ama üzerinde bunca zaman çalışılmış, 
konuşulmuş, Bakanlık görüşleri alınıp taslağı oluşturul-
muş bir çalışmadan, temeldeki iki kolonu çekip çıkarmak: 
Globallere serbestlik tanımak gibi, ihtisas belgesini yok 
etmek gibi… Örneğin “Tur operatörlüğü kavramını koy-
mayalım” diyor Sayın Bakan. Tur operatörlüğü kavramını 
koymamak bugün söylenebilecek bir şey değil, 72’de zaten 
koymamışız. 

BÜYÜK BİR ÇALIŞMA VE BU ÇALIŞMANIN 
SONUCUNDA OLUŞAN CİDDİ BİR METİN 
VAR
Peki, pratik bakarsak, nasıl görünüyor?
Ben hâlâ umutluyum. Niye umutluyum? Yaptığımız ça-
lışmaya güveniyorum, bu çalışma sınavları da geçti, diğer 
bakanlıklardan görüş alarak. Avrupa Birliği’ndeki son 
değişiklikleri inceleyip içine sindirmiş bir taslak. Bütün 
bunların yanında, alkışlarla karşılanan sunumlarla sektör-
den destek almış bir çalışma. Bu çalışmaya dönülecektir. 
Sayın Bakan bu konudaki ısrarının yanlışlığını mutla-
ka test ediyordur ve buna ilişkin dersi çıkarıp bu yasayı 
teklif olarak Cumhurbaşkanlığı’na sunacaktır diye umut 
ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 hedefleri 
yapılacak işler listesinde, bu yasanın değişikliğine dair 
hüküm olduğu gibi duruyor; dolayısıyla bu değişikliğin 
yapılması devletin taahhüt ettiği konulardan biri. Ama 
Sayın Bakan’ın söylediği koşullarda değişmesi, 1972’nin 
bugünden daha ileri olduğu sonucuna bizi götürür ki; 
bu durumda yazık olur. Burada gerçekten yapılan büyük 
bir çalışma ve bu çalışmanın sonucunda oluşan ciddi bir 
metin var. Bu metin üzerinden gitmemiz durumunda, bir 
hafta içinde küçük bir redaksiyon toplantısıyla meclise 
sunulabilir hale gelecek bir tasarımız var elimizde. 

Kısacası, “Çıkacak olan yasa seyahat acentaları ve 
TÜRSAB ile ilgili olduğundan, bu konuda seyahat 
acantalarının, yani onların zorunlu meslek örgütü olan 
TÜRSAB’ın görüşleri temel alınmalıdır” diyorsunuz. 
Yayın Kurulu adına size çok teşekkür ediyorum.
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İNGİLTERE 
PAZARI

SON GELİŞMELER IŞIĞINDA

Fatih Gönül | İsmail Toksoy

Dünyanın en büyük beşinci ekonomisine 
sahip olan Birleşik Krallık, ağırladığı 
ziyaretçi sayısının yanı sıra yurt dışına 
gönderdiği turist sayısı ile de dünyanın 
en önemli turizm pazarlarından biri. 
Thomas Cook’un iflası ve Brexit süreci 
nedeniyle gündemden düşmeyen 
Birleşik Krallık’ta, turizm sektörünü 
nasıl bir geleceğin beklediği ise merak 
konusu…
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Türkiye’nin önemli turizm pazarları arasında yer 
alan İngiltere (Birleşik Krallık) turizm pazarı, as-
lında birkaç ülkeyi kapsayan geniş bir pazar. İn-
giltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’yı çatısı 
altında bulunduran Birleşik Krallık; Uluslararası 
Para Fonu (IMF) verilerine göre dünyanın 5’inci 
büyük ekonomisi. IMF verilerine göre 2018 yılı 
itibariyle ülkedeki kişi başı ortalama gelir düzeyi 
ise 42 bin 579 dolar seviyesinde. 

Dünya turizminde gerek yurt dışına gönder-
diği turist sayısı gerekse aldığı ziyaretçi sayısı 
ile önemli aktörler arasında yer alan İngiltere, 
Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) süreci 
devam ederken dünyanın en eski tur operatörü 
olan İngiltere merkezli Thomas Cook’un sektörde 
dengeleri alt üst eden ifl ası ile de gündemde. 
Kasım ayında WTM Londra turizm fuarına da 
ev sahipliği yapan İngiltere, tüm bu gelişmeler 
sonrasında bugünlerde turizm sektörünün dikka-
tinin en çok yöneldiği pazarların başında geliyor.

GENEL EKONOMİK DURUM 
VE BREXIT

Uzun süredir sanayi sektöründeki ağırlığını azal-
tarak finans ve hizmet sektörüne yönelen İngil-
tere ekonomisi, 2008 yılındaki küresel ekonomik 
kriz sürecinden en olumsuz etkilenen ülkelerin 
başında gelmişti. 2010 yılı itibariyle resesyondan 
çıkarak, ekonomik açıdan istikrarlı bir büyüme 
grafiği yakalasa da 2016’daki “Brexit” oylaması 
İngiltere ekonomisi ile ilgili endişeleri berabe-
rinde getirdi. Öte yandan Brexit sürecinin bir 
türlü sonuçlanamaması da İngiltere’de siyasal 
olduğu kadar ekonomik gelişmeleri ve denge-
leri de etkiliyor. Zira, son olarak AB, Londra’dan 
gelen talep üzerine Birleşik Krallık’ın birlikten 
ayrılma tarihinin 31 Ocak 2020’ye uzatılması 
için anlaştı. Böylece 29 Mart 2019 için planla-
nan Brexit üçüncü kez ertelenmiş oldu. Gözler, 
yılan hikayesine dönen Brexit sürecinde bundan 
sonra neler olacağına çevrilirken, siyasi analistler 
Brexit’in akıbeti konusunda görüş bildirmekte 
oldukça zorlanıyor. Bu arada 2019 Aralık ayında 
yapılan genel seçimlerde Brexit’i sonuçlandırma 

vaadinde bulunan Başbakan Boris Johnson li-
derliğindeki Muhafazakâr Parti’nin tek başına 
iktidara gelmesi bu yöndeki belirsizliği bir ölçüde 
giderse de, sürecin nasıl işleyeceği ve ekonomiye 
yansımaları da ayrıca merak konusu.

DÜNYA TURİZMİNDE ÜST 
BASAMAKLARDA

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNW-
TO) verilerine göre 2018 yılı itibariyle dünyanın 
en çok ziyaretçi alan 10’uncu ülkesi olan Birleşik 
Krallık, uluslararası turizm gelirleri bakımından 
5’inci sırada yer alıyor. Birleşik Krallık, yüksek 
sayıda turist ağırlayan bir ülke olmanın ötesinde 
aynı zamanda yurt dışına gönderdiği turist sayısı 
bakımından da uluslararası sıralamalarda derece-
ye giren bir ülke konumunda. UNWTO verilerine 
göre Birleşik Krallık, 2018 yılında en çok ulusla-
rarası turizm harcaması yapan ülkeler arasında 
yapılan sıralamada Çin, ABD ve Almanya’nın 
ardından 4’üncü basamakta yer alıyor.

RAKAMLARLA BİRLEŞİK 
KRALLIK TURİZM PAZARI

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Kurumu (ONS) 
tarafından açıklanan verilere göre 1980 yılından 
2018 yılına kadar olan süreçte Birleşik Krallığa 
giden turist sayısı ortalama %3,1 oranında bü-
yüme gösterdi ve 2018 yılı sonunda 37,9 milyon 
ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Aynı dönemde Birleşik 
Krallık vatandaşlarının gerçekleştirdikleri yurt dışı 
seyahat sayısı ise ortalama %4 oranında artışla 
71,7 milyona çıktı.

ONS verilerine göre Birleşik Krallık 2018 yılı iti-
bariyle turizmden 22,9 milyar pound kazanır-
ken, Birleşik Krallık vatandaşlarının yurt dışında 
gerçekleştirdikleri turizm harcaması geçtiğimiz 
yıl 45,4 milyar pound ile tarihin en yüksek se-
viyesine çıktı. Buna göre Birleşik Krallık ülkeye 
gelen turistlerden kişi başı ortalama 604 pound 
kazanırken yurt dışına giden Birleşik Krallık va-
tandaşlarının ortalama harcaması kişi başı 633 
pound oldu.
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Kişi Başı Ortalama 
Harcama 2018; 

633 Pound

BİRLEŞİK KRALLIK 
PAZARI

OUTGOING’DE TATİL AMAÇLI  
SEYAHATLER ÖNE ÇIKIYOR

ONS’nin 2018 yılı verilerine göre; Birleşik Krallık 
vatandaşlarının %65’i tatil amaçlı olarak yurt dışına 
seyahat gerçekleştirirken, tatil amaçlı seyahatleri 
yaklaşık %24’lük pay ile arkadaş veya akraba ziya-
retleri izliyor. İş amaçlı seyahatlerin outgoing paza-
rındaki payı ise yaklaşık %10 seviyesinde bulunuyor.

Birleşik Krallık vatandaşlarının yurt dışı turizm 
harcamalarının dağılımına bakıldığındaysa tatil 
amaçlı seyahatler için yapılan harcamaların başı 
çektiği görülüyor. ONS istatistiklerine göre, Bir-
leşik Krallık vatandaşları yurt dışında her 100 po-
undluk harcamanın 70’ini tatil amaçlı seyahatlerde 
gerçekleştirdiler.

İNGİLTERE TÜRKİYE’NİN  
3. BÜYÜK PAZARI

2018 yılında İngiltere’den yurt dışına gerçekleşti-
rilen seyahatlerin sayısı 71 milyon 733 bine ulaşır-
ken en çok talep gören destinasyon 15,6 milyon 
seyahatin gerçekleştirildiği İspanya oldu. İspanya’yı 
Fransa, İrlanda ve İtalya izledi. Türkiye ise İngiltere 
pazarında en çok tercih edilen 12’nci destinasyon 
konumunda bulunuyor.

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 
2018 yılında İngiltere’den Türkiye’ye gelen ziyaretçi 
sayısı bir önceki yıla oranla yaklaşık %36 oranın-
da artarak 2,2 milyonu aştı. 2019’un ilk 10 aylık 
döneminde ise Türkiye’ye gelen Birleşik Krallık 
vatandaşlarının sayısı yaklaşık %13,16 oranında 
artarak 2,4 milyonu aştı. Bu sonuçla İngiltere, tu-
rizmde Türkiye’nin üçüncü büyük pazarı konumuna 
yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve-
riler de Türkiye’nin İngiltere vatandaşları için ne 
kadar önemli bir tatil destinasyonu olduğunu ortaya 
koyuyor. İstatistiklere göre İngiltere’den Türkiye’ye 
gelen misafirlerin %80’i Türkiye’ye tatil amaçlı ola-
rak seyahat ediyor. Üstelik, İngiliz ziyaretçilerin 
Türkiye’de kalış sürelerinin, yurt dışında ortalama 
kalış sürelerinin üzerinde olduğu da dikkat çekiyor. 
ONS tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere 
vatandaşları 2018 yılında yurt dışı seyahatlerinde 
ortalama 9,8 geceleme gerçekleştirirken Türkiye’de-
ki kalış süreleri 11,1 gece oldu. 

Aldığı Ziyaretçi 
Sayısı 2018; 

37.9 Milyon

Turizm Geliri 2018; 

22.9 Milyar Pound

Yurt Dışı Seyahat Sayısı 
2018; 71.7 Milyon kişi

Yurt Dışı Harcamaları
2018; 45.4 Milyar Pound
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BREXIT ETKİSİ DESTİNASYON 
TERCİHLERİNE YANSIYOR

Brexit referandumunun ardından 
Haziran 2017’de başlayan Avrupa 
Birliği’nden ayrılmaya ilişkin müzakere 
süreci, İngiltere’de hükümetin el değiş-
tirmesine varan siyasi yansımalara ne-
den olurken başta turizm sektörü olmak 
üzere birçok alanı da etkiliyor. Özellikle 
İngiltere’nin para birimi Pound’da ciddi 
değer kayıplarına yol açan Brexit süreci, 
bu yönüyle son dönemde tüketicilerin 
destinasyon tercihlerini de belirleyen 
ana unsurlar arasında yer alıyor.

Son üç yıllık dönemde İngiltere’den 
ABD ve Avrupa’daki destinasyonlara 
yönelik talep genel olarak yatay bir seyir 
izlerken Türkiye, Meksika gibi destinas-
yonlar hızlı bir yükseliş trendi içerisinde 
bulunuyor.

TÜRKİYE’DE, İSPANYA’DAN  
DAHA ÇOK HARCIYORLAR

İngiltere Posta İdaresi tarafından ha-
zırlanan ve tatilde en çok kullanılan 11 
ana ürünün ülkeler bazındaki fiyat kar-
şılaştırmasının yapıldığı Seyahat Mali-
yetleri Barometresi de Brexit sürecinde 
Pound’un değer yitirmesi nedeniyle İn-
giltere’deki tüketicilerin sıkça başvur-
dukları bir referans kaynağı olarak öne 
çıkıyor. Posta İdaresi araştırmasına göre 
tüketicilere sunulan ürünler bakımından 
Marmaris en uygun tatil destinasyon-
ları arasında yer alırken şehir turizmi 
açısından İstanbul, İngilizler için cazip 
fiyatlar sunuyor. Market, restoran ve 
müze bileti gibi ürünlerin fiyatlarında 
Türkiye “bütçe dostu” ülke olarak öne 
çıkıyor. Bununla birlikte ONS verileri, 
İngiliz turistlerin Türkiye’de İspanya, 
Fransa ve Portekiz gibi ülkelerden daha 
yüksek kişi başı ortalama harcama ger-
çekleştirdiğini ortaya koyarken, bütçe 
dostu destinasyonların Birleşik Krallık 
pazarındaki etkisi ve önemini de bir 
anlamda gözler önüne seriyor. 

BİRLEŞİK KRALLIK VATANDAŞLARININ  
YURT DIŞI TURİZM HARCAMASI
KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMA

PORTEKİZ
543 £

FRANSA
500 £

İSPANYA 
570 £

TÜRKİYE 
603 £

İTALYA
603 £

YUNANİSTAN
720 £

ABD
1.239 £

Kaynak: ONS

İNGİTERE VATANDAŞLARININ TÜRKİYE’DE 
FAVORİLERİ MUĞLA VE ANTALYA

Turkuaz rengi sahilleri ile dünyanın dört bir yanından 
milyonlarca misafiri ağırlayan Türkiye, İngiliz tatilci-
ler için de en önemli destinasyonlar arasında… İngil-
tere vatandaşlarının Türkiye’de en çok tercih ettikleri 
destinasyonlar ise Antalya, Muğla ve İstanbul.

Sonuç olarak, Thomas Cook ve Brexit süreciyle yaşa-
nan gelişmeler endişe yaratmış olsa da yaşanan tüm 
belirsizliklere rağmen Birleşik Krallık pazarı önümüz-
deki yıllarda da dünya ekonomisi ve turizm endüstrisi 
için önemini korumaya devam edecek. 
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Türkiye’nin turizmdeki önemli pazarlarından İn-
giltere, ülkenin önde gelen turizm gruplarından 
Thomas Cook’un iflasını ilan etmesi ile farklı bir 
açıdan gündeme geldi. 

178 yıllık geçmişe sahip olan Thomas Cook’un 23 
Eylül 2019 tarihi itibariyle operasyonlarını durdurup 
resmen iflasını ilan etmesi, Avrupa seyahat endüstri-
si açısından “tarihi bir olay” olarak nitelendirilirken, 
bu gelişmenin pazardaki dengeleri nasıl etkileyeceği 
ve olası sonuçları ise tartışma gündeminin en önemli 
konuları arasında yer aldı. 

THOMAS COOK’UN MALİ AÇIĞI  
3 MİLYAR POUND’U AŞIYOR

Mali açığının 1,9 milyar Pound’u bankalara olmak 
üzere, toplamda 3 milyar Pound’u aştığı ifade edi-
len Thomas Cook’un iflasına yol açan nedenlerin 

başında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı 
(Brexit) yüzünden İngiliz pazarındaki tatilcilerin 
seyahate çıkma kararlarını ertelemeleri gösteril-
se de grubun dünya genelinde seyahat sektörünü 
ciddi anlamda etkileyen dijitalleşmeye yeterince 
ayak uyduramamasının da etkili olduğu başta ge-
len eleştiriler arasında yer alıyor.  Ayrıca, yüksek 
maliyetlerle Thomas Cook Airlines ve Condor gibi 
havayolu şirketlerini kendi bünyesinde toplamasının 
da iflasında etkili olduğu ifade ediliyor. 

ETKİLERİNİN ÇOK BOYUTLU  
OLMASI BEKLENİYOR

Thomas Cook’un iflası, yalnızca İngiltere seyahat 
pazarı ile sınırlı olmanın ötesinde çok büyük bir 
uluslararası etki alanına sahip, önemli tarihsel bir 
gelişme olarak değerlendiriliyor. Zira, merkezi 
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Thomas Cook’un iflasının yol açacağı so-
runların başında her yıl milyonlarca kişiyi 
tatile götüren böylesine devasa bir yapının 
yaratacağı boşluğun nasıl doldurulacağı ve 
uçak koltuk kapasitelerinin nasıl dağılacağı 
gibi sorunlar geliyor. 

Avrupa seyahat pazarında Thomas Cook’un 
rakibi konumundaki şirketler doğal bir işlet-
me refleksi olarak toplam pastadaki Tho-
mas Cook payını bölüşme yolunda adımlar 
atsalar da kısa vadede bunun gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceği ise merak edilen konu-
lar arasında yer alıyor. 

UÇAK KOLTUK KAPASİTESİ 
BOŞLUĞU NASIL DOLDURULACAK?

Londra’da bulunsa da bünyesinde; başta Alman-
ya’daki Öger Tours, Neckermann gibi köklü tur 
operatörü markaları olmak üzere, diğer önemli 
Avrupa ülkeleri ve Rusya’ya uzanan bir yelpazede 
çok iştirakli devasa bir yapı teşkil ettiğinden, farklı 
ve çok boyutlu etkilerinin olması bekleniyor.

TÜRKİYE’YE 1 MİLYON CİVARINDA  
TURİST GETİRİYORDU

Yaklaşık 16 ülkeden Türkiye’ye turist getiren Tho-
mas Cook’un, İngiltere pazarından Türkiye’ye gön-
derdiği turist sayısının 1 milyon civarında olduğu 
tahmin ediliyor. Thomas Cook, Kasım 2019-Ağus-
tos 2020 döneminde Türkiye için toplam 1 milyona 
yakın uçak koltuk kapasitesi planlamıştı. 

TÜRKİYE’DE OTELLERİN YÜZ  
MİLYONLARCA EURO ALACAĞI VAR

Türkiye’de de sektör çevreleri ve T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Thomas Cook’un iflasından 
doğacak boşluğun boyutlarını hesaplama ve ne 
tür önlemlerin alınması gerektiği noktasında çaba 
içine girmiş durumdalar. T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Türkiye’de 150 milyon Euro civarında bir 
ödenmemiş Thomas Cook faturasının oluşabilece-
ğini bildirirken, sektör çevrelerinde ise bu miktarın 
350 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor. 

Öte yandan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tho-
mas Cook İngiltere’nin iflasından zarar görebilecek 
işletmeler için 50 milyon Euro’ya kadar kredi destek 
paketi oluşturulacağını duyurdu. 

SEKTÖR THOMAS COOK  
ŞİRKETLERİNİN SATILMASINI  
YAKINDAN İZLİYOR 

Öte yandan, devasa bir yapıya sahip olan bünye-
sinde tur operatörlerinden acenta satış zincirleri-
ne, havayolu şirketlerinden otellere turizmin farklı 
segmentlerinde pek çok şirketi barındıran Thomas 
Cook’un şirketlerinin; aralarında gerek Avrupalı 
gerekse Türk turizm şirketlerinin de olduğu yapılar 
tarafından kısa sürede satın alınması yönündeki 
gelişmeler, belirsizliklerin aralanması noktasında 
bir nebze umut ışığı yakmış görünüyor.
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Thomas Cook’un iflası için ‘’Ülkemiz turizmi için 
olağan dışı bir durum’’ ve “Türk Turizmi için ciddi bir 
kriz” vurgusu yapılan TİK açıklamasında, “sorunun 
doğru tespit edilmesi”nin önemine dikkat çekildi. 
Açıklamada, önümüzdeki sezon için yapılmış söz-
leşmelerin uygulanamayacak, bu sözleşmelerde yer 
alan erken rezervasyon, avans, peşin ödemelerin 
gerçekleşmeyecek olmasının kış sezonunda yara-
tacağı ek finansal yük ve sıkıntıların vahim sonuçlar 
doğuracak büyüklükte olacağına dikkat çekildi. 
Yaşanan iflasın, turizm sektörünün tüm bileşenlerini 
olumsuz biçimde etkileyeceği gibi turizm sektörüne 
tedarik ve hizmet sağlayan 50’den fazla sektörün 
de önemli ölçüde etkilenmesine neden olacağı ha-
tırlatılarak önlemler alınması noktasında ‘’çok hızlı 
hareket edilmesi’’ gerektiği vurgulandı. 

THOMAS COOK 
KRİZİNİN 

AŞILMASI İÇİN 
ÇÖZÜM YOLLARI 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

TİK açıklamasında, hızlı bir şekilde aksiyon alın-
ması konusunda resmi makamlardan talepte bulu-
nulurken 5 ana çözüm önerisi sunuldu. Bu öneriler 
arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
öngörülen 50 milyon Avro kredi olanağının çok daha 
yukarı seviyelere çıkarılması ve faiz ve geri ödeme-
lerin zorlukları göz önünde bulundurularak 3 yıl geri 
ödemesiz, uzun vadeli ve düşük faizli planlanması 
yer alıyor.

Bununla birlikte kredi kullanımında küçük işletme-
lere öncelik tanınması, Thomas Cook’tan alacaklı 
kurumlar için Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi makam-
larının devreye girmesi de TİK tarafından önerilen 
çözümler arasında.

TİK’in resmi makamlara sunduğu diğer öneriler; 
Thomas Cook alacaklılarının mahsup edemedikleri 
alacaklarına ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerden 
muaf tutulması ve hibe benzeri bir yöntemle bu yük-
ten kurtarılması, yeni tur operatörü anlaşmalarının 
teşvik edilerek pazardaki boşluğun doldurulması 
şeklinde oldu.

Mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılarak sektörün 
örgütlenmesinin tamamlanması, yabancı tur ope-
ratörlerinin temsilci ve sorumlu seyahat acentası 
olmadan Türkiye’de tahsis sözleşmeleri yapmasının 
önlenmesi ve çağdaş teminat sistemlerinin devreye 
girmesi de TİK’in önümüzdeki dönemde benzer 
sorunların yaşanmaması adına getirdiği önerilerden 
birkaçı. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin de 
kurucuları arasında yer aldığı ve Türkiye 
Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye 
Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), 
Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri 
Derneği (TÖSHİD), Türkiye Otelciler 
Birliği (TÜROB), Türkiye Turist Rehberleri 
Birliği (TUREB), Deniz Turizmi Birliği 
(DTB ) ve Turizm Restoran Yatırımcıları 
ve Gastronomi İşletmeleri Derneği 
(TURYİD)’nin oluşturduğu kısa adı TİK olan 
Turizm İstişare Kurulu, Thomas Cook’un 
iflasının Türkiye’ye bilançosunu çıkararak, 
çözüm yolları önerdi. 
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Dünyanın önemli turizm fuarları arasında yer alan 
ve İngiltere turizm pazarı açısından önemli bir 
nabız yoklama durağı olarak kabul edilen World 
Travel Market Londra Fuarı, 4-6 Kasım 2019 
tarihleri arasında Londra’da gerçekleşti. Dünya 
çapında seyahat pazarının ana aktörlerini ve turizm 
profesyonellerini ağırlayan WTM Londra Fuarı’na 
182 ülke katıldı. 5 bin turizmci ve turizm marka-
sının stant açtığı ve 50 bini aşkın ziyaretçinin ilgi 
gösterdiği fuara, turizm profesyonellerinin yanı 
sıra; hava yolları, oteller, tur operatörleri, finans 
çevreleri, gastronomi temsilcileri ve medya men-
supları katıldı.   

3 milyar pound değerinde iş hacmi oluşturan 
WTM Londra Fuarı’na TÜRSAB, bu yıl ilk kez 
kendi standı ile katılım sağladı.  Üyelerin kullanı-
mına da açılan TÜRSAB standında, ziyaretçilere 
dağıtılan katalog, broşür ve haritalarla Türkiye’nin 
tanıtımı yapıldı. 

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. 
Bağlıkaya, Türkiye için büyük önem taşıyan 
İngiltere pazarında önemli görüşmeler ger-
çekleştirdi. Avrupa Seyahat Acentaları ve Tur 
Operatörleri Birliği (ECTAA) Başkanı Pawel 
Niewiadomski ve beraberindeki heyetin yanı sıra 
İngiltere pazarının önde gelen tur operatörü tem-
silcileri de görüşülen isimler arasında yer aldı.

TÜRSAB standı, WTM Londra Fuarı’nda yer-
li ve yabancı medyadan da ilgi gördü. TÜRSAB 
Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, yerli ve yaban-
cı medya mensupları ile görüşmeler gerçekleştirdi. 
CNN International televizyonunun dünyaca ünlü 
ekonomi ve iş dünyası editörü Richard Austin 
Quest ile de görüşen Bağlıkaya, Quest’i Türkiye’ye 
davet etti. Bağlıkaya, ünlü gazetecinin daveti ka-
bul ettiğini ve yakın zamanda ülkemize geleceğini 
duyurdu. 

TÜRSAB 
WTM LONDRA 
FUARI’NDA

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 
WTM Londra fuarı umut verdi 
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, 
WTM Londra fuarından son derece olumlu izlenimlerle 
ayrıldıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: 
“WTM Londra dünyanın en önemli turizm fuarların-
dan biri. Türkiye açısından bakıldığında İngiltere, çok 
önemli bir pazar. 2014 yılında 2,6 milyon İngiliz vatan-
daşını ülkemizde ağırladık. 2019’da şu ana kadar 2,2 
milyon İngiliz ülkemizde tatil yaptı. İngiltere pazarında 
Thomas Cook gibi büyük bir firmanın iflası Türkiye’de 
ufak bir pazar boşluğu yarattı. Türk tur operatörleri 
son derece aktif ve işlerine sahip çıkan bir şekilde 
çalışarak bu boşluğu bir iki yıl içinde dolduracaktır. 
Önümüzdeki senelerde Thomas Cook’un negatif et-
kilerini kapatacağımızı düşünüyorum. Biz, rekabet üs-
tünlüğüne ve kaliteli bir ürüne sahibiz. Üstelik Avrupa 
ile mesafemiz de yakın. Yakın coğrafyadaki ülkelerde 
turizmciler olarak yapacağımız çok şey, almamız ge-
reken çok yol var. Rekabet ettiğimiz ülkelerle başa 
baş gidiyoruz. 2020 ve ondan sonraki dönemde turist 
sayısının rekorlar kırarak devam edeceğine inancımız 
tam. Fuarda yalnızca İngiltere değil, Avrupa’dan turist 
aldığımız ülkelerin de stantları vardı. Diğer ülkelerle de 
görüşmeler yapıldı. Edindiğimiz izlenim görüşmelerin 
son derece olumlu geçtiği yönünde. Acentalarımız 
bu fuara büyük katılım göstererek ellerini taşın altına 
koydular. Yükselen pazarımız İngiltere’de bu gelişme 
nedeniyle yaşanacağı öngörülen kayıpların kapatılması 
için devletimizin desteğinin devam etmesi de son de-
rece önemlidir. WTM Londra fuarından İngiltere pazarı 
için umutlu ayrıldık.” 
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Dünyada turizme yönelik pazarlama ve tanıtım faali-
yetlerinin, merkezî olmaktan ziyade yerel kuruluşlar 
eliyle yapıldığı bilinmektedir. Dubai, Singapur gibi “tek 
ürün ve tek destinasyon” özellikli, küçük ve yeni desti-
nasyonları hariç tutarsak, turizmin geliştiği ülkelerde 
tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yerel örgütlenmeler; 
bölge ve şehir tanıtım ve pazarlama kuruluşları tara-
fından gerçekleştirilmektedir. Barselona ile Madrid, 
Paris ile Monako ve örnekleri çoğaltılabilecek benzeri 
destinasyonların tanıtımları aynı elden, tek yerden 
yapılmamaktadır.

Bu somut gerçek karşısında turizm alanındaki tanıtım 
ve pazarlama faaliyetlerinin TTGA ile merkezileştiril-
mesi; Türkiye gibi, her köşesi başka bir cennet olan, 
turizm çeşitliliği açısından zengin, aynı anda dört mev-
simi içeren coğrafyası ile büyük potansiyele sahip 
ülkeler için doğru bir çözüm olarak değerlendirilemez. 
Sektörün büyük bir yükün altına girerek, ek maliyetler 
üstleneceği bir model olarak ortaya konulan Ajans ile 
bu maliyetler karşılığında beklenen faydanın sağlan-
ması, kanunun gerekçesinde yer alan amaç ve hedef-
lere ulaşılması uzak bir ihtimal olarak görünmektedir.      

Kanunun genel gerekçesinde ifade edildiği üzere, 
Ajansın, pazarlama alanındaki faaliyetleri ile yurtdı-
şından ülkemize gelecek turistleri sayıca ve nitelik 
olarak arttıracağı, böylece turizm gelirlerini arttıracağı 
ileri sürülmektedir. Bilindiği üzere, turizm sektöründe 
pazarlama faaliyeti ile seyahat acentaları iştigal et-
mektedir. Kanunun amaç ve hedefleri için yapılacak 
çalışmaların muhatapları tur operatörleri, seyahat 
acentaları ve yabancı turist/tüketiciler olmak duru-
mundadır. Hâl böyleyken sektörün bu kesimleriyle 
birlikte çalışan, ilişki ve iletişimde bulunan, birlikte 
operasyon yapan, hizmet alışverişi gerçekleştiren se-
yahat acentalarının ajansın yapısında önemi ve değeri 
büyük olmak durumundadır. Ancak, Ajans’ın yapısında 
en etkili organ olarak yer alan icra kurulunda seyahat 
acentaları temsilcisine, bir üst organı olan yönetim 
kurulunda seyahat acentalarının meslek örgütüne 
yer verilmemiştir. Buna karşın; yönetim kurulunun 15 
üyesinin dokuzu, icra kurulunun 5 üyesinin üçü otel 
işletmelerinin temsilcilerinden oluşmaktadır. Konak-
lama işletmeciliği faaliyetleri arasında “yurtdışında 
tanıtım ve pazarlama” bulunmadığı turizm sektörüne 

aşina olan herkes tarafından bilinen bir gerçekliktir. 
Sabit bir fiziki yatırım çerçevesinde işlev gören otel-
lerin turizmi çeşitlendirmekle bir ilişkisi olamayacağı, 
otellerden bu konuda bir fonksiyon beklenmesinin 
mümkün olmadığı, sezonun uzatılmasına, ülkenin 
her kesimine yayılmasına ilişkin çalışmaların oteller 
tarafından yapılamayacağı aşikâr iken Ajans yapısın-
da yönetim kurulu ve icra kurulunda ağırlıklı olarak 
otellerin temsil edilmesi, buna karşın işlevleri tanıtım 
ve pazarlama olan seyahat acentalarının meslek örgü-
tüne Ajans yapısında yer verilmemesi, YK’da sadece 
bir seyahat acentacısının olması Ajans’tan beklenen 
faaliyetlerin verimli olmasının önündeki en temel engel 
olarak görülmektedir.

Ayrıca, “turizmin kıyı bandından çıkarılması” hede-
fini güden Ajansın yönetim kurulundaki dokuz ko-
naklama temsilcisinin yedisi “kıyı bandı turizminin”  
temsilcilerinden oluşturulmuştur. Kendileri kıyı bandı 
turizminin içinde bulunan, buralara yatırım yapmış 
kişilerden, temsil ettikleri işletmeleri değil de başka 
bölge işletmelerini destekleyecek kararlar almalarının 
beklenmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. YK içinden 
icra kurulunda yer alacak konaklama işletmesi temsil-
cilerini doğrudan Bakan’ın seçecek olması ile ortaya 
özel ve özerk yapıda bir kurum değil, Bakan’a bağlı 
kişisel bir kurum yapısının oluşması riski oluşmaktadır.

7183 sayılı TTGA Kanunu ile sektörün her kesimine 
“turizm payı” adı altında yüklenen külfetin hesaplan-
masında da harcanmasında da çok ciddi hukuka ve 
sektör gerçeklerine aykırılıkların var olduğu açıktır. 
“Cirodan pay” olarak hesaplanacak “vergi” niteliğin-
deki “turizm payı”, bir turistin ağırlanmasından bazen 
üç, bazen dört kez “turizm payı” alınması gibi ilginç 
bir sonucu doğurmaktadır. Aynı tutar için havaalanı 
işletmecisi, seyahat acentası ve konaklama işletmesi 
ayrı ayrı “turizm payı” ödeyecek, bu tutarlar Ajans 
bütçesine aktarılacaktır. 

Yukarıda yer alan eleştirilerin yakın zamanda ele alı-
narak Ajans sayesinde toplanacak tanıtım bütçesi-
nin, yerel ve mesleki örgütlenmelerin etkin olacağı 
bir yapılanma ile kullanılmasının turizmin tanıtım ve 
gelişimine büyük katkı sağlayacağı tartışmasızdır. Bu 
yöndeki umudumuzu korumaya devam ediyoruz.

TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI

YAPISAL VE İŞLEVSEL OLARAK

ÇAĞIN İHTİYAÇLARININ GERİSİNDEDİR
Av. İlker Ünsever
TÜRSAB Hukuk Başdanışmanı
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TARİHÇELERİ, GELİR KAYNAKLARI, 
ORGANİZASYON BİÇİMLERİ
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lobal turizm sektörü 
geçtiğimiz yıl dünya 
ekonomisinden 
hızlı büyüyerek 8.8 

trilyon dolarlık bir ekonomi 
ve 319 milyon kişiye istihdam 
yarattı. Global ekonominin 
yaklaşık 10’da birini üreten bu 
sektörden aldıkları payı artırmak 
isteyen bir çok ülke, imajını 
güçlendirmek için tanıtım 
ajanslarından yararlanıyor.

Küresel ekonominin bacasız sanayii turizm, 
birçok ülkenin ekonomisi açısından loko-
motif sektörlerden sayılıyor. Dünya Tu-
rizm Örgütü verilerine göre 2017 yılında 
dünyada 1,3 milyar kişi seyahat ederken 
1,4 trilyon dolar turizm harcaması yapmış. 
Ülkemizde ise 32,3 milyon kişi seyahat 
ederken, harcamaları 26,3 milyar dolara 
ulaşmış. Dünyada seyahat eden kişi sayısı 
her yıl ortalama yüzde 4-6 artarken, buna 
bağlı olarak artan turizm harcamalarından 
pay kapma yarışı da kızışıyor. 

Türkiye de bu yarışta iddiasını artırmak 
isteyen ülkelerden. Ülkemizin dünyada 
tanıtılması amacıyla Türkiye Turizm Ta-
nıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu. Yapısal 
ve işlevsel içerikleriyle çeşitli tartışmalara 
neden olan TTGA hakkındaki tartışmalar 
sürerken, dünyadaki önemli turizm tanıtım 
ajanslarının yapısal ve finansal içeriklerini 
sizlerle paylaşarak, bu konudaki global du-
ruma göz atmak istedik. 

Dünyada, ilk turizm geliştirme ajansı İtalya’da 100 yıl önce, 
İspanya’da 37 yıl önce, Fransa’da 32 yıl önce, İngiltere’de ise 
16 yıl önce kurulmuş. Dubai ve Singapur gibi turizmdeki 
başarılarıyla anılan ülkelerde de ajanslar bulunuyor. Dubai 
yaklaşık 22 yıl önce tanıtım ajansını kurarak; ziyaretçi sa-
yısını 6,5 kat, turizm gelirini ise 33 kat arttırmış. Singapur 
da 1964’te kurulan ajans sayesinde turist sayısında 170 kat, 
turizm gelirlerinde 73 katlık bir artış yakalamış.

Türkiye ile birlikte küresel turizmden aldığı payı güçlü 
bir şekilde artırmaya niyetli görünen gelişen ekonomiler 
ligindeki diğer ülkelerde de turizm tanıtım ajansları faaliyet 
gösteriyor. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: Çin 
Ulusal Turizm İdaresi (China National Tourism Office; 
CNTA), Güney Kore Turizm Örgütü (Korea Tourism 
Organization; KTO),  Malezya Turizm Tanıtım Kurulu 
(Malaysia Tourism Promotion Board; MTPB), Meksika 
Turizm Ajansı (Consejo de Promocion Turistica), Katar 
Ulusal Turizm Konseyi (National Tourism Council), Rusya 
Federal Turizm Ajansı (Federal Agency for Tourism), 
Yunanistan Turizm Örgütü (Greece National Tourism 
Organization; GNTO) ve Tayland Turizm İdaresi 
(Tourism Authority of Thailand; TAT). 

HEDEFLERİ VE GÖREVLERİ 

Ajanslar ülkelerinin turizm strateji ve politikaları doğrultu-
sunda turizm hedeflerine ulaşılması, turizm olanaklarının 
dünyada tanıtılması ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliş-
tirilmesi gibi çalışmalarda bulunuyor ve tanıtım faaliyetle-
rini yürütüyorlar. Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını, 
eğilimlerini belirleyen ajanslar, turizm potansiyelinin tüm 
yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılma-
sına, turizm yatırımlarının ve ülke ekonomisindeki payının 
artırılmasına yönelik programlar yürütüyorlar. Ülkesinin 
turizm gelirlerini artırmak, ülkeyi turizm çeşitliliğine sahip 
cazip bir destinasyon haline getirmek, ekonomiyi ve döviz 
gelirlerini güçlendirmek tanıtım ajanslarının görev tanımı 
içinde. 
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YAPILARI VE ETKİNLİKLERİ

Genellikle ülkelerinin turizm ya da ticaret bakanlı-
ğına bağlı olan ajanslar, hava yolları, ticaret odaları, 
seyahat birlikleri, oteller, müzeler, turizm şirketleri 
ve birlikleri, turizm meslek kuruluşlarından oluşan 
geniş bir paydaş ağına sahipler. Paydaşlarının da 
desteğiyle dünyada temsilcilikler açıyorlar.

Örneğin İspanya’nın yurt dışında tanıtımından 
sorumlu Turespaña’nın ülke sınırları dışında 33 
temsilciliği bulunurken, Dubai Turizm ve Ticaret 
Pazarlama Şirketi dünya çapında 20 ofise sahip.

FRANSA’NIN BÜTÇESİ 120,  
İSPANYA’NIN 105 MİLYON USD 

Peki ajanslar nasıl finanse ediliyor ve bütçeleri nasıl 
belirleniyor? Tanıtım ajanslarının gelirleri genellikle 

hükümet bütçesinden aktarılan kaynaklardan, tu-
rizm paylarından, bazı ülkelerde bağışlardan, yar-
dımlardan, ajansın faaliyetlerinden elde edilen ge-
lirlerden oluşuyor. Bazı ülkelerde gerçekleştirilen 
gecelemeler üzerinden turistlere ödettirilen Şehir 
Vergisi de tanıtım ajanslarının bütçesine aktarılıyor. 
Kimi ülkelerde bütçelerin büyüklüğü 100 milyon 
doların bile üzerine çıkıyor. Örneğin, Fransa’nın 
2019 bütçesi 120 milyon dolar, İspanya’nın ise 105 
milyon dolar olarak belirlenmişti. İspanya, 2020 
için ajans bütçesini yüzde 35 arttırma kararı aldı. 

Tanıtım ajansı gelirlerinin büyük bölümü turizmde 
pazarlama ve tanıtım harcamaları için kullanılıyor. 
Bu çerçevede uluslararası reklam ve tanıtım faali-
yetleri için entegre bir program planlanıyor ve uy-
gulanıyor. Sergiler, pazarlama ziyaretleri, sunumlar, 
tanıtım ve yardım ziyaretleri, reklam kampanyaları, 
medya ilişkileri gibi hizmetlere harcamalar yapılıyor. 

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Türkiye Otelciler Fe-
derasyonu (TÜROFED) Eski Başkanı Osman Ayık, turizm sek-
tör bileşenleri olarak Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı’nın 
ülkemiz için iyi olacağını söylüyor. Ayık, “Ama öncelikle ana 
pazarlarımızda ve hedef pazarlarımızda ciddi tanıtımların ya-
pılması önemli. Özellikle Uzak Doğu pazarında; yani Japonya, 
Kore, Çin ve Hindistan pazarlarında etkin tanıtımların gerçek-
leştirilmesinin turizmimize yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu 
anlamda sektörle ortak çalışılması halinde, daha somut etkiler 
ve geri dönüşler alacağımıza inanıyoruz” diyor.

Vergiler şirketlere de, satışlara yansıyacak

Turizmcilerden talep edilen katkı payı ve konaklama vergile-
rinin hem şirketlere, hem de satışlara etkisinin büyük olaca-
ğını ifade eden Ayık, “Bu anlamda öncelikle işletmeler kendi 
bütçelerinden ödeme yapacaklar. Daha sonraki aşamalarda 
zaman içerisinde müşteriye bu farkı yansıtabilmek için fiyatları 
artırma yoluna gideceklerdir” ifadelerini kullanıyor.

İstanbul turizmi eski potansiyeline kavuşabilir

Ayık, Türkiye’nin son yıllarda MICE pazarında kan kaybetme-
sine yönelik olarak “MICE pazarını ülkenin genel imajıyla ilgili 
planlamak gerekir. Ayrıca MICE organizasyonlarının minimum 
4 yıllık hazırlık planı olduğu dikkate alındığında 2016 yılındaki 
sorunların 2020 yılında ortadan kalkacağı öngörülebilir. Bu 
sebeple de özellikle bundan sonraki süreçte İstanbul turiz-
minin eski potansiyeline kavuşacağını bekliyoruz” değerlen-
dirmesinde bulunuyor.

“TANITIMLARIN  
YAPILMASI GEREKİYOR”
Osman Ayık | TÜROFED Eski Başkanı
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NEREDEN  
KAYNAK 
SAĞLIYORLAR? 

İspanya’nın yurt dışında tanıtımından sorumlu 
kurum,  Turizm Müsteşarlığı’na bağlı olarak fa-
aliyetlerini sürdüren Turespaña. Turespaña’nın 
geçmişi, 1950’lerin sonunda kurulan Ulusal 
Turizm Kurulu’na (INTUR) dayanıyor. Yurt dı-
şında 33 temsilciliği bulunan kurumun bütçesi 
%100 devlet fonundan sağlanmakta. Turizm 
sektöründen finansal destek alınmıyor. Tu-
rizm Müsteşarlığı’nın 2019 yılı için belirlenen 
bütçesi 341 milyon Euro seviyesindeyken, 
TURESPAÑA’ya bu bütçeden ayrılan pay 88,7 
milyon Euro düzeyinde. 

Almanya’nın turizm tanıtımını üstlenmiş kurumu 
Alman Turizm Merkezi (Deutsche Zentrale für Tou-
rismus–DZT). 1948 yılında kurulan ve Alman Federal 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet 
gösteren kurum, 67 üyeye sahip. DZT’nin 11’i ken-
di ofisi, 18’i de Lufthansa Hava Yolları ya da Alman 
Endüstri ve Ticaret Odası Meclisi (DIHK) gibi part-
nerleri aracılığıyla olmak üzere yurt dışında toplam 
29 temsilciliği bulunuyor.  

DZT’nin 2018 yılı toplam bütçesi 40 milyon 712 bin 
Euro olarak belirlenmişti. 2018 yılında 40 milyon 
712 bin Euro’luk toplam bütçenin 32 milyon 607 bin 
Euro’luk büyük bölümü (yüzde 80’i) Alman Federal 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan tahsis edilmişti. 
2018 yılında gerçekleştirdiği çeşitli tanıtım kampan-
yaları için sponsorlardan 7 milyon 58 bin Euro gelir 
elde eden DZT, üyelerinden ise toplam 790 bin Euro 
tutarında aidat (toplam bütçenin yüzde 2’si) topladı. 
DZT’nin 2018 yılında özel projelerden elde ettiği gelir 
ise 257 bin Euro. Kurumun, 40 milyon 712 bin Euro 
bütçesine ek olarak çeşitli bağış ve hibelerden de 2 
milyon 877 bin Euro ek gelir elde ettiği belirtiliyor. 

DZT
ALMANYA

İSPANYA
TURESPAÑA
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DUBAI DCTCM

 Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Şir-
keti (DCTCM), Dubai Turizm ve Ticaret 
Bakanlığı’nın bünyesinde 2014 yılında faa-
liyet göstermeye başladı. Dubai Emirliği’nin 
markalaşmasından, tanıtımından ve pa-
zarlanmasından sorumlu olan DCTCM’nin 
dünya çapında 20 ofisi bulunmakta. Tanıtım 
bütçesinin önemli bir kısmı hükümet tarafın-
dan karşılanan DCTCM’nin bütçesinin yüzde 
90’lık kısmının online mecra üzerinden ger-
çekleştirilen tanıtımlarda kullanıldığı belir-
tiliyor. DCTCM aynı zamanda, tüm turizm 
tesisleri ve şirketlerine lisans veren kurum 
olduğu için; otel, acenta, tur operatörleri, 
transfer şirketlerinden ruhsat ücreti alıyor. 
Öte yandan gerçekleştirdikleri geceleme 
üzerinden turistlere ödettirilen Şehir Vergisi 
de oteller tarafından DCTCM’ye aktarılıyor. 

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde 1 
Ocak 1964’de kurulan Singapur Turizm Ofisi, dünya 
çapında geniş bir temsil ağına sahip: 7 ayrı bölgede 
20 bölgesel ofis ve 4 tanıtım temsilcisi bulunmakta. 
2018 yılında Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 
tarafından Singapur Turizm Ofisi’ne tahsis edilen 
bütçe 209,47 milyon USD seviyesinde. 2019 yılında 
ise STB için bakanlık tarafından 215,71 milyon USD 
işletme bütçesi tahsis edildi.

SINGAPORE TOURISM  
BOARD (STB) 

SİNGAPUR

Fransa’da turizm tanıtımına yönelik olarak hiz-
met veren kuruluş ise Turizm Geliştirme Ajansı 
“Atout France”. 1987 yılında Ticaret, Esnaf, Küçük 
ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Turizm ve Hiz-
metlerden Sorumlu Devlet Bakanı gözetiminde 
“Fransa’yı bir turizm merkezi olarak tanıtma” 
misyonu ile kurulan Maison de la France, 1 Mayıs 
2009 itibariyle bir diğer turizm geliştirme kuru-
luşu olan ODIT France ile birleştirilerek “Atout 
France” adı altında tek bir yapı haline getirildi. 
Toplam 1300 şirket ve kurumun ortaklığıyla 5 
kıtada ve 32 ülkede büroları aracılığıyla hizmet 
veren Atout France’ın, 70 milyon Euro civarındaki 
bütçesinin yarısı Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan 
sağlanmakta. 

FRANSA
ATOUT FRANCE
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Büyük Britanya’nın turizm tanıtımından sorum-
lu kurum olan “Visit Britain”in (Britanya Turizm 
Otoritesi) temelleri, 25 Temmuz 1969 yılında ya-
yımlanan Turizm Gelişimi Yasası ile atıldı. Visit 
Britain; Dijital, Medya, Kültür ve Spor Bakanlığı’na 
bağlı olarak çalışan 45 ajanstan biri. Ajansın büt-
çesinin önemli kısmı, İngiliz hükümetinden tahsis 
ediliyor. 

2019 - 2020 dönemi için Visit Britan’a aktarılan 
bütçeler şu şekilde; Dijital, Medya, Kültür ve Spor 
Bakanlığı’ndan 26,4 milyon GBP, “Discover Eng-
land” fonundan 5,4 milyon GBP,  “GREAT” isimli 
tanıtım fonundan ise 22,1 milyon GBP.

“Visit Britain Shop” adlı satış kanalının web sitesi 
üzerinden gerçekleştirilen havalimanı transferi, 
futbol maçlarının biletleri, şehir turları, tiyatro 
biletleri gibi birçok turistik aktiviteden elde edilen 
kâr da kurumun giderleri için harcanıyor. Visit 
Britain, stratejik partnerlik ilişkisi içinde olduğu 
Easy Jet, Expedia, P&O Cruises ve Etihad gibi 
şirketlerden de bütçe desteği alıyor. 

İNGİLTERE
VISIT BRITAIN

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı  
Müberra Eresin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştir-
me Ajansı’na yönelik olarak şu değerlendirmede 
bulundu: “Konaklama tesisleri için cirodan Türki-
ye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) için 
binde 7.5 oranında bir pay alınmasına karşı çıktık, 
ancak maalesef pozitif bir geri dönüş alamadık. 
Dünyada hiç bir uygulamada cirodan pay alımı söz 
konusu değil ve biz hâlâ bu hatanın düzeltilerek, 
ajans payının sadece konaklama faturaları üze-
rinden talep edilmesini umuyoruz. Diğer yandan 
konaklama vergisi maalesef maktu olarak belirlen-
meyip yine yüzde 1 ve yüzde 2 olarak toplam fatura 
bedelinin üzerinden talep edilecek şekilde yasalaştı. 
Bu durumun uygulamada sıkıntıları olduğunu an-
latmaya çalıştık, ancak maalesef o konuda da ken-
dimizi tam ifade edemedik sanırım. Uygulamanın 
başlamasıyla görülecek ki, acente ve tur operatör-
lerinin net oda fiyatları ortaya çıkmaya başlayacak 
ve sıkıntılar büyüyecek. Zira oteller kalan misafir 
için kesilen oda faturasının yüzde 2’sini misafirden 
tahsil etmek zorunda ve bunun misafirden tahsil 
edilmesi halinde net satış fiyatlarını ortaya çıkara-
cak. Bu durumda da maalesef, yine hem oteller hem 
acenteler bu uygulamadan zarar görecektir. Hâlâ 
kanunda değişiklik yapılarak verginin maktu olarak 
belirlenmesi konusunda ümidimizi koruyoruz.”

“AJANS PAYI KONAKLAMA 
FATURALARINDAN TALEP 
EDİLMELİ”
Müberra Eresin | TÜROB Başkanı
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Temelleri 1924 yılında atılan “Tourism of  
Thailand - Tayland Turizmi” adlı 
organizasyona dayanan Tayland Turizm 
Otoritesi (TAT) 1979 yılında kuruldu. Ülke 
tanıtımı için “Amazing Thailand” sloganını 
kullanan TAT’ın tüm dünyada bölgesel 
ofisleri bulunmakta. Bütçesi, doğrudan Spor 
ve Turizm Bakanlığı’ndan, dolaylı olarak 
Tayland Hazinesi’nden sağlanmakta. Turizm 
sektöründen özel bir vergi veya maddi katkı 
talep edilmiyor. Ancak ITB, WTM veya FITUR 
gibi uluslararası fuarlara katılım esnasında 
TAT, katılımcılardan co-exhibitor ücreti 
istiyor.

TAYLAND
AMAZING THAILAND
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Ülkede turizmin tanıtımından sorumlu kurum 
İtalyan Ulusal Turizm Ofisi (ENIT). ENIT, geçmiş-
te kamuya bağlı bir kurumken, yakın zamanda 
özerk bir yapıya kavuşturuldu.  Kurum; Avru-
pa, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve 
Okyanusya’da olmak üzere 25’ten fazla ülkede 
faaliyet göstermekte. ENIT’in bütçesi, hükümet 
tarafından belirlenen yıllık bütçeleri ve bölge-
lerin ticari faaliyetleri için verdiği katkılardan 
oluşmakta. Yıllık bütçe, ilgili yılda belirlenen 
strateji doğrultusunda genel turizm trendleri ile 
ülkedeki yatırım ve ihtiyaçlar dikkate alınarak 
belirleniyor. 2018 yılı bütçesi 57,9 milyon Euro 
seviyesindeyken, söz konusu bütçenin yaklaşık 
%93’ü devlet katkısıyla oluşmakta. 

İTALYA
ENIT

“ABD Turizm Tanıtım Şirketi”ne bağlı olarak hizmet 
veren “Brand USA”, faaliyetlerine Mayıs 2011’de 
başladı.  Yönetim Kurulu üyeleri Ticaret Bakanlığı 
tarafından atanan ve turizm sektörü ile farklı iş kolla-
rından 900’ün üstünde üyesi bulunan Brand USA’nın, 
ABD’ye giden turistlerin %93’ünü oluşturan ana pa-
zarlarda ofisleri bulunuyor. Brand USA’nın bütçesinin 
bir kısmı partner kurumlardan elde edilirken, önem-
li kısmı ise Elektronik Seyahat İzin Belgesi Sistemi 
(ESTA) kapsamında yabancı ziyaretçilerden tahsil 
edilen ücretlerden karşılanıyor. Online sistem üze-
rinden 14 USD olan ESTA başvurusunun 10 USD’lik 
bölümü Brand USA’nın bütçesine aktarılıyor. Brand 
USA’nın partnerlerince kuruma sağlanan bağış ve 
katkılar, yapılan katkının boyutuna göre sınıflandırı-
lıyor. 1 milyon USD üzerinde katkı sağlayan kurumlar 
“Elmas Ortak” olarak tanımlanırken, 500 bin ile 1 
milyon USD arası katkı sağlayanlar “Platin Ortak” 
şeklinde nitelendiriliyor. 

“Brand USA” yapısına katkı sağlayan partner ku-
rumlar arasında Disney, Universal Stüdyoları, NBC 
gibi medya kurumlarının yanı sıra turizm, havayolu, 
emlak gibi birçok farklı sektörden şirket bulunuyor. 

ABD
BRAND USA
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Avusturya’da turizm tanıtım ve pazarlaması Die Österreich 
Werbung / Avusturya Ulusal Turizm Ofisi tarafından 
gerçekleştirilmekte.  1946 yılında “Avusturya Turizm Endüstrisi” adlı 
yapılanmaya gidilmiş, yıllar içinde farklı adlarla faaliyet gösteren bu 
yapı 1989’da “Avusturya Ulusal Turizm Ofisi - Österreich Werbung” 
adını almıştır. Kurum, dünya genelinde toplam 200 personel ile 
22 ofisten, 30 farklı turizm pazarına yönelik olarak Avusturya’nın 
tanıtım ve pazarlama faaliyetini yürütmekte. Österreich Werbung, 
18 milyon Euro turizm sektöründeki partnerlerinden, 24 milyon 
Euro Avusturya Turizm ve Sürdürülebilirlik Bakanlığı’ndan ve 8 
milyon Euro Avusturya Ticaret Odası’ndan olmak üzere; yıllık 
toplam 50 milyon Euro büyüklüğünde bütçeye sahip. 

AVUSTURYA
ÖSTERREICH WERBUNG
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İklim değişikliği tartışmaları giderek 
hareketlenirken tüm dünyada artan kaygılar, 
seyahat severleri de yolculukların dünyaya 
negatif etkileri üzerinde düşünmeye itti. Ekolojik 
turizm trendi yükselirken, uçak seçeneğinin 
yerine klasiğe dönüş günleri başlıyor. Eski 
aşkımız tren, bu kez daha yüksek standartlarla 
geri dönüyor. Artık, keyifle izlenen manzaralar 
eşliğindeki uzun yolculukların zamanı…

UÇAK OUT, TREN IN

Son yıllarda doğaya dönüş teması, 
dekorasyondan gastronomiye her 

alanda etkisini gösteriyor. ‘Lüks’ 
yeniden tanımlanırken, insanlar 

doğanın huzurunu hissedecekleri, 
yerel çiftliklerde yetişen ürünlerle 

beslenecekleri, sanayiden ve 
karmaşadan uzak tatilleri tercih 

ediyorlar. Dünyanın her yerinde eko 
çiftlikler, doğanın içindeki küçük 

oteller artan bir rağbetle karşılaşıyor. 

DOĞAYA DÖNÜŞ
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Yalnızca 49 dolara satılan bir DNA testiyle 
atalarımızın izini sürmek artık mümkün. 
Gittikçe yaygınlaşan bu trend, haliyle 
turizme de yansıyan etkiler yaratıyor; 
artık insanlar kökenleriyle daha yakından 
tanışmak için dünyanın farklı yerlerine 
seyahat ediyor, soyağaçlarının izini 
sürüyorlar.

DNA’nın izinde

köklere yolculuk

Deneyim ekonomisi tüm alanlarda yükselirken, 
turizm sektörü hiç şüphesiz başı çekiyor. 
Seyahatseverler, gittikleri destinasyonda 
sıradan turistik programların dışında, 
bölgeyi deneyimlemek ve farklı tecrübelerle 
unutulmayacak anlar yaşamak istiyorlar. 
Bunun da en iyi yolu hiç şüphesiz yerel halkın 
yaşamına sınırlı da olsa katılmak, tasarlanmış 
deneyimler yoluyla farklı bir kültürü tanımak... 

Tanınmış turizm destinasyonlarının aşırı 
kalabalık nüfusu, yoğun turistik havası 
“trendsetter”ları ülkelerin ikincil, daha az 
nüfuslu şehirlerine yöneltti ve bu eğilim 
2020’de yükselen bir trend olacak gibi 
görünüyor. Özellikle ‘sakin şehirler’in 
yoğun ilgiyle karşılaştığı bu trendin 
takipçileri için, Türkiye’nin Cittaslow’ları 
bu sayımızda.

Bizim kültürümüz için çok sıra dışı olmasa da, dünyada üç 
kuşak bir arada çıkılan tatiller popülerlik kazanıyor. Farklı 
kuşakların, farklı ihtiyaçlarını birleştiren yeni, özgün paket 
programlar yaratmak ise 2020’de acentaların gündemini 
hayli meşgul edeceğe benziyor.
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TURİZMİN 
YENİ ROTASI

TÜRSAB iç turizm pazarını hareketlendirecek dev 
bir dijital projeyi hayata geçiriyor. Tek tuşla Türkiye 
genelinde binlerce acentaya ulaşmayı sağlayacak 
“TÜRSAB Rota Projesi” başladı. TÜRSAB üyesi 
acentalara büyük katkı sağlayacak proje, seyahat 
severlere TÜRSAB güvencesiyle güvenilir, uygun ve 
çok farklı tur paketleri sunulmasına aracılık edecek ve 
yepyeni imkanlar sunacak. 
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TÜRSAB, turizm sektörünün geleceğini belirleyecek bir projeye 
imza atarak TÜRSAB Rota Projesi’ni hayata geçirdi. Özellikle iç 
pazarda hareketlilik yaratmak ve üyelerine yeni iş alanları açmak 
için birçok çalışma yürüten TÜRSAB’ın geliştirdiği TÜRSAB 
Rota Projesi, 23 Ekim 2019 itibariyle start aldı. 

TÜRSAB Rota Projesi; dijital dönüşüm çağında, gelişen ve de-
ğişen dünyaya ayak uydurmayı daha da kolaylaştırmak için, eşsiz 
güzelliklere sahip olan ülkemizin her köşesindeki farklı ve özgün 
tur ve seyahat seçeneklerini üyeleri aracılığıyla tüketicilere sunu-
yor. Proje kapsamında, binlerce acenta, Türkiye’nin her bölgesin-
den birbirinden farklı binlerce tur paketini platform üzerinden 
paylaşarak, tüketicilere artan çeşitlilikte hizmet sunacak.

BİNLERCE TURİZM ÜRÜNÜ  
TEK TIKLA ELİNİZİN ALTINDA

Rota Projesi ile üye acentalar tek tıkla Türkiye’nin her tarafından 
binlerce tur paketi seçeneklerine ulaşabilecek. Tüm TÜRSAB 
acentalarına açık olan sisteme giren üyeler, sayısız çeşitlilikteki 
tur paketi seçeneklerini platform üzerinden yerli müşterilerine 
sunabilecek, aralarındaki etkileşimi arttırarak yeni iş birlikleri 
oluşturabilecek. 

TÜRSAB güvencesi ve tamamen yerli ve milli ilkesiyle uygu-
lamaya geçirilen TÜRSAB Rota Projesi, seyahat acentalarının 
kendi yörelerine özgün tur paketlerini yükleyebileceği ve B2B 
hizmet değişimi ve paylaşımı sağlayabileceği bir online platform 
olarak kurgulandı. Aynı zamanda seyahat severlere, uygun ve 
binlerce tur paketi seçenekleri sunulmasına aracılık edecek olan 
TÜRSAB Rota uygulamasıyla tüketiciye; şeffaf, adil, güvenli 
ve birçok yeni rotanın keşfedilebilmesi için olanak sağlanması 
hedefleniyor. Acentaların karşılıklı üye ilişkilerini güçlendirecek 
olan uygulama ile, aynı zamanda ürün çeşitliliğinin de artması 
hedefleniyor. 

EKONOMİYE 5 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE KATKI

Temel amacı kaçak acenta faaliyetlerine karşı mücadele ederek, 
haksız rekabeti önlemek ve turizm sektörü ile seyahat acentalığı 
mesleğine kâr amacı gütmeksizin katkı sağlamak olan TÜRSAB, 
Rota Projesi ile kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesi ve kısa vadede 
ülke ekonomisine 5 milyar TL’nin üzerinde katkı sunulmasını 
hedefliyor.

Sürdürülebilir turizm ekseninde, bölge esnafını güçlendirerek 
yerel kalkınmanın ve ekonominin canlanmasına katkı sağlamak 
da TÜRSAB Rota projesinin en temel amaçlarından biri olarak 
belirlendi.

TÜRSAB Başkanı  
Firuz B. Bağlıkaya: 

İÇ TURİZM AÇISINDAN  
ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE

TÜRSAB Rota tanıtım 
toplantısında bir konuşma 
gerçekleştiren TÜRSAB Başkanı 
Firuz B. Bağlıkaya hayata 
geçirdikleri projenin, iç turizm 
dinamiklerini canlandıracak 
çok önemli bir adım olduğunu 
vurguladı.

Bağlıkaya konuşmasında 
şunları ifade etti: “Projemiz, 
TÜRSAB aile üyelerinin 
birbirleriyle olan bağlarını 
güçlendirirken, seyahat 
severlere kültür turizminden 
yat turizmine, sağlık 
turizminden doğa turizmine, 
gastronomi turizminden kış 
turizmine kadar ülkemizdeki 
tüm turizm türlerinde en iyi 
hizmeti sunmalarına da fırsat 
yaratıyor. Türkiye ekonomisinin 
öncü sektörlerinden biri olan 
turizm sektörünün temsilcileri 
olarak, ülkemize karşı büyük 
sorumluluklarımız var. 
Sektörümüzü güçlendirmek, 
yerel kalkınmayı ve ekonominin 
canlanmasını sağlamak da bu 
yolda boynumuzun borcudur.”
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Hayatın yaşamaktan zevk alınacak bir hızla sürdürülmesini 
savunan Cittaslow Hareketi tüm dünyada hızla büyüyor. İnsanların 
birbirleriyle iletişim içinde oldukları, kendine yeten, sürdürülebilir, 
el sanatlarının, doğanın, geleneklerin korunduğu sakin şehirler 
Türkiye’de de giderek artıyor. 

Cittaslow Türkiye kentlerinin hazinelerini keşfetmeniz için 
zengin programlar hazırlayan TÜRSAB acentaları ile gezilerinize 
başlamadan önce, Türkiye’nin sakin şehirlerinin bazılarını birkaç 
soruyla tanıtmak istedik. İşte kısa başlıklarla Cittaslow Türkiye 
Rehberi…
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Nasıl gidilir?
İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan karayolu ile,  

özel araçlarla İzmir-Çeşme otoyolundan Seferihisar 
Güzelbahçe çıkışından geçtikten sonra  

Seferihisar tabelasını takip ederek

Nerelerde konaklanır? 
Otel ya da pansiyonlarda

Ne yapılır? 
Yaz aylarında denize girilir

Sahilde yürüyüş yapılır
Tekne gezileri ile  

gizli kalmış koylar keşfedilir
Sığacık Kaleiçi’nde keyifli  

zaman geçirilir

Ne görülür? 
Antik Yunan filozoflarından Epikuros’un  

yaşamış olduğu Teos Antik Kenti 
Seferihisar Belediyesi Kent Belleği Anı Evi

Can Yücel Tohum Merkezi
Beyler Köyü Taş Devri Mağarası

Gödence Köyü’nde bulunan üzüm bağları

Ne yenir?
Deniz ürünleri
Oğlak Dolması

Seferihisar Mantısı
Ekmek Dolması

Samsades Tatlısı 
Mandalina

Armola

Türkiye’nin ilk Cittaslow’u; 
Hâlâ Sakin, Hâlâ Büyüleyici

SEFERİHİSAR

Sığacık’ın markalaşmış  
satsuma mandalinasını  

tatmadan, satsumalı  
ürünlerden almadan dönmeyin.

Üretici pazarlarını 
mutlaka ziyaret  

edin.

MUTLAKA
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Yeşilin 50 Tonu:

ŞAVŞAT

Nasıl gidilir?
Kars Havalimanı üzerinden karayolu ile 

Nerelerde konaklanır? 
İlçe merkezindeki otellerde, ilçe 
dışında doğanın içinde saklı otel, 
bungalov ya da pansiyonlarda.

Ne yapılır? 
Doğa yürüyüşlerinde yeşilin  
50 tonu keşfedilir
Doğa fotoğrafçılığı
Tırmanış

Ne görülür? 
Meşeli Karagöl
Şavşat köyleri, vadileri ve yaylaları
Papart

Satlel Kalesi
Cevizli(Tibet) Kilisesi
Pırnallı Manastırı 
Tamara Odaları

Ne yenir?
Peynir Eritmesi
Mısır (Çadı) Gevreği
Yöresel usullerle yapılmış, ceviz içli, peynir 
içli, gevrek içli keteler
Yöreye has tatlardan kızılcık pestilinden 
yapılan ekşi çorbası
Kurutulmuş kabaktan yapılan papaçela 
çorbası
Açık havada yakılmış meydan ateşinde 
pişirilen, yörenin doğal beslenmiş 
kuzularının leziz etinden yapılan  
yatık döneri

MUTLAKA
Şavşat’ın inanılmaz 
doğasının tadına 
varın, şelalelerin 
aktığı göllerinde 
yüzme deneyimi 
yaşayın. 

Bölgenin ballarından 
ve yerel ürünlerden 
satın alın. 

Ömrünüzde çok 
az görebileceğiniz 
türden manzarasına 
karşı çay içmeyi 
unutmayın.
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Nasıl gidilir?
İSTANBUL DAN:  
İstanbul’dan Adapazarı’na kadar TEM otobanından 
gelip Dörtyol’dan Bilecik-Eskişehir istikametine 
dönün. 28 km sonra Geyve-Taraklı yol ayrımına 
geleceksiniz. Göynük size 60 km sonra kucak açar.

ANKARA’DAN:           
Ankara’dan Sincan, Ayaş, Beypazarı, Çayırhan, 
Nallıhan istikametini seçip 150 km’den sonra 
Nallıhan’a ulaşırsınız. Nallıhan’dan sonra 10 km 
gidip sola dönün. 50 km sonra Göynük’tesiniz.

Nerelerde konaklanır
Tarihi konaklarda ya da otellerde.

Ne yapılır? 
Bir Osmanlı Kasabası deneyimi yaşanır
Tarihi Arasta Çarşısı’nda alışveriş yapılır 
Arnavut kaldırımlı sokaklarında yürüyüş yapılır
Cumbalı evlerin arasında geçmişe dönülür

Ne görülür? 
Akşemseddin Hz Türbesi
Ömer Sikkin Hz Türbesi
Gazi Süleyman Paşa Camii
Gazi Süleyman Paşa Hamamı
Tarihi Zafer Kulesi
Çubuk Gölü
Sünnet Gölü
Tarihi Konaklar
Arasta Çarşısı

Ne yenir?
Tarhana, Erişte ve Düğün Çorbası
Keş (Kesik)
Ev Makarnası 
Mantı 
Yaprak Sarma
Güveç, kuzu doldurma, kavurma
Yöresel tatlılar
Kabaklı yufka
Yöresel börekler
Pide
Gözleme

Yaşayan Bir Osmanlı Kasabası:

GÖYNÜK

MUTLAKA
Şehri, manzaraya hakim bir tepede 
konuşlanan tarihi zafer kulesinde  
kuş bakışı izleyin.
Kıyısındaki yel değirmenleriyle keyifli 
bir manzara sunan Çubuk Gölü’nü 
görmeden dönmeyin.
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Narenciye Bahçelerinin 
Gölgesindeki Huzur:

KÖYCEĞİZ
Nasıl gidilir?
Ankara ve İstanbul’dan ortalama 1 saatlik uçak 
yolculuğu ile 

Nerelerde konaklanır? 
Otel ya da pansiyonlarda

Ne yapılır? 
Yuvarlakçay ve Akköprü’de rafting üzeri yemek
Toparlar Şelalesi’nde yüzme
Göl kenarında yürüyüş ve yemek
Çamur Banyosu
Bisiklet turu
Narenciye bahçelerinde siesta

Ne görülür? 
Narenciye bahçeleri arasındaki huzur  
dolu evler, sokaklar
Köyceğiz Gölü 
Toparlar Şelalesi
Kaunos Antik Kenti
Sultaniye Kaplıcası
Dalyan Kanalı
Kral Mezarlıkları
Caretta Carettaları ile ünlü İztuzu Plajı

Ne yenir?
Göl kenarında balık

MUTLAKA 
Ayışığında 

tekne gezisi yapın.
Çamur banyosu 

yapmadan 
dönmeyin.
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Nasıl Gidilir?
Hava yoluyla gelecekler için ilçeye 45 km. mesa-
fedeki Süleyman Demirel Havalimanı ya da 130 
km. uzaklıktaki Antalya Havalimanı kullanılabilir. 
Otobüsü tercih eden yolcular için Isparta Merkezden 
Eğirdir’e ulaşım sağlanıyor.

Nerelerde konaklanır?
İlçe merkezinde bulunan aile pansiyonlarında,  
restore edilmiş tarihi bir konak olan Eskiciler 
Konağı’nda ve ilçede bulunan 3 yıldızlı otellerde,
yaz aylarında Altınkum plajındaki  
bungalovlarda

Ne yapılır? 
Kano ve tekne gezileri
Akpınar Köyü seyir terasında gözleme ve çay keyfi
Yazılı Kanyon’da ve Eğirdir Gölü’nün  
serin sularında yüzme deneyimi
Kovada Gölü ve Kovada Milli Parkları’nda  
yürüyüş, kuş gözlemi
Kış aylarında; Davraz Kayak Merkezinde kayak,  
snowboard 
Sonbaharda Kasnak Meşesi ormanlarında yürüyüş

Isparta’nın Gizli Hazinesi:

EĞİRDİR

Ne görülür?
Tarihi 1327’ye dayanan ve dünyada ilk kez  
kemer üstüne inşa edilmiş Hızırbey Minaresi  
ve Camisi 
Dündarbey Medresesi
Aya Nargi (Ayastefanos) Kilisesi 
Eski Eğirdir Evi
M.Ö 4.yüzyılda inşa edilmiş olan  
Tarihi Eğirdir Kalesi 

Ne yenir?
Eğirdir Gölü kıyısında mutlaka balık yenir, sa-
zan dolması ve kerevit tatmadan gelinmez.
Yaz aylarında kurulan Tarihi Pınar Pazarı’nda 
ise tandır mutlaka deneyimlenmeli.

MUTLAKA
Eğirdir Gölü’nün kıyısında günbatımını izle-
meden ve yöreye özgü gül ürünleri almadan 
dönmeyin.
İlçe merkezindeki Cittaslow markette el yapımı 
yöresel ürünlerden almayı unutmayın.
Göl kıyısındaki bahçelerde yetişen, Türkiye’nin 
en lezzetli elmalarının tadına mutlaka bakın.
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Nasıl gidilir?
Bolu üzerinden karayolu ile

Nerelerde konaklanır? 
Tarihi konaklarda, dağ evlerinde, otellerde

Ne yapılır? 
Göl kıyısında yürüyüş
Doğa fotoğrafçılığı
Kaplıca sefası

Ne görülür? 
Kent Müzesi
Tarihi sokaklar
Pertev Naili Boratav Kültür Evi
Ahiler Müzesi
Demirciler Çarşısı
Sülüklü Göl
Saat Kulesi

Ne yenir?
Kızılcık Tarhanası Çorbası
Kaşıksapı
Mudurnu Güveci
Kabaklı Gözleme
Saray Helvası

MUTLAKA
700 yıldır her cuma günü Mudurnu 
Arastasında gerçekleşen ve Ahi Geleneği’nin 
en önemli uygulamalarından biri olan 
Geleneksel Esnaf Duası’nı izleyin. 

Ayrıca Mudurnu’nun köylerine yolunuz 
düşerse ‘Birikme Geceleri’ne katılmadan 
dönmeyin.

Ahilik Geleneğini  
Yaşatan Kent:

MUDURNU
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Nihat Özdal

Mezopotamya’nın en eski 
nehir şehirlerinden biri 
olan Halfeti; tarihi, mutfağı 
ve doğası ile her yıl  
1 milyona yakın turiste ev 
sahipliği yapıyor. Halfeti 
turunuza başlamadan 
önce bölgenin sıra dışı 
güzelliğini anlamanız 
olanaksız, ama biz kısaca 
sizi nelerin beklediğinden 
bahsedeceğiz, gerisi 
turunuzun sürprizleriyle 
keşfedilmek üzere sizi 
bekliyor…

ESKİ ŞEHRİ KEŞFEDİN

Halfeti’nin eski şehir merkezi, Şanlıurfa’nın batı-
sında, Gaziantep sınırında yer alır. Arnavut kaldı-
rımlı sokakları, bölgenin özgün tarihi mimarisi ve 
nehri besleyen derelerden oluşan bir ağ görünü-
mündedir. Eski Halfeti dünyanın en güzel silüetle-
rinden birine sahiptir. Kesme taş sokaklarda kuş 
pencereleri ve bölge mimarisinin vazgeçilmezi 
olan, üzerine evlerin inşa edildiği sokak geçitleri 
‘kabaltı’lar arasında kaybolabilirsiniz. 

Halfeti turuna Mezopotamya’da en çok teknenin 
bulunduğu marinadan başlayabilirsiniz. 200’e 
yakın tekneye ev sahipliği yapan marina, neh-
rin dönemsel yükselip inişlerine önlem olarak 
yüzdürücüler üzerine kurulmuştur. Tekne turları 
batık Savaşan Köyü istikametinde, Kralın Kızı 
Mağaraları, Çelebi Hoca’nın Bahçesi, Rumkale 
güzergahında yapılmaktadır. 1 saatten fazla süren 
tekne turunda, kanyon boyunca ilerlerken sarının 
en güzel tonlarına tanık olacaksınız.

Sadece teknelerle ulaşım sağlanabilen Rumkale, 
Halfeti’nin en eski merkezidir. Üç tarafının sularla 
çevrili olmasının yanı sıra, kara ile tek bağlantısı 
da Asurlar döneminde kayaların oyulması ile in-
san eliyle inşa edilmiştir. Kale içerisindeki nehre 
inen devasa kuyu, tarıma elverişli alanlar sayesin-
de pek çok istilaya karşı ayakta durabilmiştir. Dün-
ya savaş tarihi açısından da çok özel konumdadır. 
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Aynı zamanda bir şair de olan Patrik Nerses’in adını 
taşıyan kilisenin duvarları günümüze kadar gelmiştir. 
Bir dönem Süryani kilisesinin de merkezi olan kalede 
Barşavma Manastırı kalıntıları da görülebilir. 

Rumkale’nin ardından, yarısı sulara gömülmüş mina-
resi ile Savaşan Köyü tekne turlarında son durağınız 
olacaktır. Küçük bir Halfeti izlenimi veren köy, kıyı-
sındaki sevimli çay bahçeleri, mağara kilisesi, Asur 
dönemi mağaraları ile özel fotoğraflar verecektir.

Halfeti’de tamamen eşsiz bir deneyim için, ikinci gü-
nünüzü şehir merkezine yürüme mesafesinde bulunan 
Değirmen Deresi ve tekne turlarında da alternatif 
olan eski bir Memluk şehri olan Çekem’de değerlen-
direbilirsiniz. Değirmen Deresi Kanyonu 12’den faz-
la su değirmeni ile bir dönem bölgenin en önemli 
merkezlerinden biri iken bugün sadece iki değirmen 
görülebilir. Şehrin doğa yürüyüşü parkurlarından olan 
kanyon boyunca değirmenler haricinde, dalga kayalar, 
su kanalları, Vaynik Antik Kenti görülebilir. 

Çekem mahallesinde ise batıklar arasında yüzebilir, 
eski cami ve okulu dalış yaparak keşfedebilirsiniz.

KEBAP KOKULARINI TAKİP ET!

Halfeti nehir mutfağı, kıyısında beslenen meyve bah-
çelerini cüretkar bir şekilde değerlendirir: Erik tavası, 
ayva güveci, dut soslu nehir balıkları, nar soslu soğan 
kebabı daha önce tatmadığınız Halfeti’ye özgü lezzet-
lerdendir. Meyveler etler ile tavalarda, tencerelerde, 
ızgaralarda etlerle buluşarak aromatik bir tada kavuşur. 
Kıyı şeridi boyunca uzanan yüzen restoranlar, ekmek 
parçalarını balıklar ile paylaştığınız bir sofraya dönüşür. 
Kebap kokularını takip ederek size en lezzetli gelen 
restoranı bulabilirsiniz. 

YÖREYE ÖZGÜ ALIŞVERİŞ

Halfeti yöresel el yapımı mozaik, sedef kakma, ahşap 
oyma, kabak süsleme gibi el sanatları ürünlerinin yanı 
sıra, pul biber, sumak ekşisi, kekik, tarhana, bergamot 
reçeli, fıstık, salça gibi gastronomik hediyelikler için de 
alternatiflere sahiptir. 

UNUTMADAN…

Halfeti nehir kıyısından biraz uzaklaşmak ve köy havası, 
kokusu tecrübe etmek isterseniz, Norhut Kilisesi ve 
Kantarma surları görülmeye değer yapılardır. Kentin 
karagülleri her mart sonunda en koyu tonlarında açar, 
efsanelere konu olan bu güllerin izlerini eski Halfeti 
avlularından ya da marinaya yakın konumdaki seradan 
sürebilirsiniz. 

Mart ve nisan aylarında iki ayrı festival de Halfeti tecrü-
besi için ilginizi çekebilir. Mart ayı başlarında endemik 
bir çiçek türü olan Mezopotamya sümbülünün açılışı 
ile başlayan Koku Festivali ve meyve yemeklerinin de 
en parlak vakti olan nisan ortasında düzenlenen Meyve 
Yemekleri Festivali de aklınızda olsun.
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Kadim zeytin ağaçlarının gölgesinde 
kitaplar, kahve ve huzurla inşa edilmiş 
bir vaha: ZAİ Bodrum... Açıldığından 
bu yana giderek artan bir ilgiyle takip 
edilen mekanın fikir sahibi ve yaratıcısı 
Derya Büyükkuşoğlu ile Zai’yi, ‘kitaplar 
içinde yaşanacak, bir ağacın gövdesi-
ne yaslanıp klasik müzik dinleyerek 
kitap okunabilecek o yeri’ ve değişen 
Bodrum’u konuştuk.

Bodrum’a gittiğinizde mutlaka ziyaret 
etmeniz gereken mekanlar listenize 
Zai’yi eklemeyi ve o güzel bahçede 
kahvenizden bir yudum da bizim için 
almayı unutmayın...

Zai Bodrum’u ‘üçüncü mekan kütüphane’ kavramından 
ilham alarak tasarladınız. ‘Kütüphane’ kavramı sizin için 
ne ifade ediyor ve ‘bir mekan olarak kütüphane’ dijital-
leşme çağında nasıl bir yere oturuyor?

Zai olarak çıkış noktamız; kütüphaneden çok, “kitaplar 
içinde yaşamak” hayalinden geliyor. Biz kitaplar içinde ya-
şayacağımız, bir ağacın gövdesine yaslanıp klasik müzik 
dinleyerek kitap okuyabileceğimiz bir yerin hayaliyle Zai’yi 
açtık. Pek çok kişinin günün büyük vaktini evde veya iş 
yerinde geçirdiği düşünülürse kalan zamanlarını ev kon-
forunda geçirecekleri bir yer yaratmaktı hayalimiz.  “Bir 
mekan olarak kütüphane”yi değerlendirecek olursak; elbette 
her şeyin hızlıca akıp gittiği, teknolojik gelişmelerin her 
geçen gün bizi şaşırttığı bir zamandayız. Günümüzde bir 
tıkla aradığımız bilgiye hızlıca ulaşıyoruz. Bu dijitalleşme 
kavramının her şeyde olduğu gibi, kütüphaneler üzerinde 
de önemli bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 
alıştığımız kütüphanelerden farklı bir yer yaratmak istedik.  

ZAİ BODRUM:
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Zai’yi kitap okunan bir alandan çok, edebiyatla iç 
içe geçmiş, ünlü sanatçıların tablolarını ve hey-
kellerini de görebileceğiniz bir yaşam alanı olarak 
değerlendirebiliriz.

Burası, ziyaretçilerimizin doğa içinde huzur bu-
labilecekleri, lezzetli kahveler eşliğinde seçtikleri 
kitapları okuyabilecekleri, en az bir kaç saatle-
rini karmaşadan uzakta geçirebilecekleri bir yer. 
Kütüphanemizde okuyucuların istedikleri kitaba 
kolayca ulaşabilecekleri, dilerse seçtikleri kitapları 
satın alabilecekleri bir sistem yarattık. Yeni çıkan 
kitaplarla güncel tuttuğumuz kütüphanemizde aynı 
zamanda okumayı aktif bir eyleme dönüştürüyor, 
farklı etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız klasik 
kütüphanelerin ötesinde farklı bir okuma dene-
yimi sunmak... Bugüne kadar aldığımız güzel yo-
rumlara baktığımızda da doğru yolda olduğumuzu 
görüyoruz.

Bize biraz Zai’deki yaşamdan bahseder misiniz, 
Zai’ye geldiğimizde bizi neler bekliyor? Özle-
diğimiz kütüphane huzurunun ötesinde, çeşitli 
etkinlikler düzenlediğinizi biliyoruz, neler yap-
tınız şimdiye kadar?

Zai’yi yeni nesil kütüphane olarak tanımlarken el-
bette sadece mimarisinden veya içindeki kafesinden 
söz etmiyoruz. Öncelikli amacımız okuma eylemini 
paylaşmak. Zai’de “Kütüphanede Söyleşi” adı altında 
başladığımız etkinliklerle okurlarla yazarları bir 
araya getiren söyleşiler ve imza günleri düzenledik. 
Bugüne kadar Nermin Yıldırım’dan Yekta Kopan’a, 
Ayşe Kulin’den İnci Aral’a kadar pek çok yazarı 
ağırladık. Edebiyatla okur olarak ilgilenmenin öte-
sinde yazmaya meraklı olanlar için yazı atölyeleri 
düzenledik. İlkini Murat Gürsoy ile gerçekleştir-
diğimiz bu yazı atölyelerinde katılımcılar yaratma 
ve yazma sürecini farklı yönleriyle ele alma şansı 
buldular. Bir diğer etkinliğimiz de okurun dinleyici 
olarak kitabı keşfetmesini sağlayan kitap okumaları 
etkinlikleriydi. Tilbe Saran, Ali Poyrazoğlu gibi usta 
isimlerin sesiyle edebiyatı paylaştık. Düzenlediği-
miz etkinliklerin yanı sıra, her ay farklı bir yazarın 
kitabını okuyup üzerine konuştuğumuz bir okuma 
grubumuz bulunuyor. 
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Açılışınızdan bu yana yoğun bir ilgiyle kar-
şılandınız, böylesi bir ilgiyi bekliyor muydu-
nuz? Bu ilgi, bize Türkiye’nin kültür iklimi 
açısından ne anlatıyor sizce?

Zai bizim de tahmin ettiğimizden daha 
hızlı bilinen ve adı duyulan bir mekan oldu. 
Genel Türkiye tablosuna bakacak olursak 
kitap okuma alışkanlıklarını incelediğimiz-
de Bodrum’da entelektüel seviyesi oldukça 
yüksek bir kitle olduğunu söyleyebiliriz. Ya-
kın zamanda Türkiye genelinde yapılan bir 
araştırmada “en çok kitap okuyan ilk 10 şe-
hir” sıralamasında Muğla’nın aldığı birincilik 
bize doğru bir yerde, doğru bir iş yaptığımızı 
gösteriyor.

Neden Bodrum? 

Bodrum bizim yaşamak, kök salmak istediği-
miz yer. Bodrum’da yaşamaya başladığımız-
da kitapseverlerin beklentilerini karşılayacak 
mekanlar konusunda bir eksiklik olduğunu 
fark ettik. 

Halikarnas Balıkçısı’ndan bu yana, her dö-
nem Bodrum, Ege ışığının altında ‘bohem’ 
bir habitat olarak yaşam buldu, ancak bu 
tablo giderek değişiyor. Bodrum’un bugü-
nünü nasıl görüyorsunuz, Bodrum nereye 
gidiyor sizce?

Değişim her şey, her yer için kaçınılmaz. El-
bette ki Bodrum da farklı dönemlerde farklı 
kimliklerle öne çıktı. Biz Bodrum’da yaşayıp 
buranın havasını soluyanlar olarak burayı 
sadece yaz tatilleri için bir adres, dönemsel 
kaçışlar için bir durak, bir mola yeri olarak 
görmüyoruz. Bodrum her geçen gün kalaba-
lıklaşıyor, artık yılın dört mevsimi yaşayan bir 
yer. Biz Bodrum’a bireysel bir yaşam amacıy-
la gelip o alanı bulamayanlar için bir yaşam 
alanı yaratmak istedik. Elbette özellikle kışı 
Bodrum’da geçirenler önceliğimizken dene-
yim odaklı tatil yaşayanların da adreslerinden 
biri haline dönüştük.

Dünyada ‘meta luxury’ olarak anılan bir 
kavram gelişiyor; ‘lüksün ötesindeki lüks 
markalar’a baktığımızda zamansızlık, bil-
gi, vizyon ve ustalık-başarı kavramlarıyla 

örüldüklerini görüyoruz. Tıpkı kadim zey-
tin ağaçları gibi... Bu bağlamda Bodrum’a 
baktığımızda ‘lüks destinasyon’ kavramının 
gelişiminde sanat ve kültürel etkinlikler siz-
ce nasıl bir rol oynayabilir, neler yapılabilir?

Doğal güzellikler, hayallerin ötesinde tatil va-
deden oteller bugüne kadar lüks destinasyon-
ların öncelikli kalemleri gibi düşünülüyordu. 
Oysa ki artık seyahat tutkusunda kültürün, 
yeni deneyimler yaşamanın ne kadar önemli 
olduğunu biliyoruz. İnsanlar sadece dinlen-
mek için değil, ruhlarını beslemek için seyahat 
ediyorlar. Yeni yerler keşfederken farklı de-
neyimleri de yaşamak istiyorlar. Edebiyat ve 
sanat da yaşamın ayrılmaz parçaları olduğun-
dan bu tercihler de destinasyon seçimlerinde 
önemli bir rol oynamaya başlıyor. Bodrum 
artık uluslararası festivallere ev sahipliği 
yapan, kültür sanat etkinliklerinin yaz kış 
düzenlendiği bir yer. Biz de düzenlediğimiz 
etkinliklerle kendi payımıza düşeni yapmak, 
metropolde yaşayan insanların daha kolay 
ulaştıkları kültür sanat faaliyetlerine Bodrum-
luların da ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. 

Zeytin ağacının gölgesinde peşine düşülen 
bu hayal, hayalperestleri nereye götürüyor, 
gelecek projeleriniz neler?

Zai bir hayal sonucunda ortaya çıktı, şimdi 
başka hayallerle büyüyor. 2019 yılının Ha-
ziran ayında Zai Yaşam’ı açtık. Zai Yaşam, 
edebiyat dünyasının usta yazarlarının söy-
leşi ve imza günlerinin yanı sıra konserlere, 
mutfak atölyelerine, film gösterimlerine ev 
sahipliği yapıyor. Yarattığımız  “Bahçede Ka-
bare” konsepti ile yaz boyunca farklı gösteri 
ve oyunları Bodrumlularla buluşturduk. Kış 
ayında da etkinliklerimizi sürdüreceğimiz. 
Zai Yaşam ile kütüphane ile başladığımız 
yolculuğumuz gerçek anlamda her duyuya 
hitap eden bir yaşam alanıyla sürüyor. Yakın 
zaman için planladığımız Zai Dergi projemiz 
var. Bir yazar arşivi olarak nitelendirdiğimiz 
dergi ile Bodrum’un ötesine de seslenmek 
istiyoruz. Bahçemizdeki zeytin ağaçları gibi 
hayallerin de sonsuz olduğuna inanıyoruz. Bu 
nedenle her geçen gün daha iyi ne yapabiliriz 
diye düşünmeye devam ediyoruz.
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Merhaba, 

Muhtemelen bu yazıyı gözlerinizi yormayan, 
güzel bir kâğıttan okuyorsunuz. En çok birkaç 
dakika sonra telefonunuz titreşecek ve dikkatiniz 
dağılacak. Yazının sonuna kadar beraber kala-
bilirsek, dünya genelinde çok kısıtlı bir kitlenin 
içinde olacaksınız. Umarım başarabiliriz. Ben 
de telefonu uçak moduna alarak yazabiliyorum. 
Çünkü teknoloji sürekli dikkatimizi dağıtıyor.

Turizm dergisinin içinde teknoloji köşesi olmasını 
yadırgamayın. Yaklaşık 10 yıl içinde, teknoloji 
ile ilgisi olmayan günlük eşyalarınızla vedalaşa-
caksınız. Kalem, basılı kitap, vesaire… Aklınıza 
ne geliyorsa. Teknoloji ile nefes alıp veriyorum, 
işim yazılım ve yine de bu fikir beni de rahatsız 
ediyor.

Bunları belki ileride konuşma şansımız olur. Artık 
bu köşenin bana ayrılmış olmasının sebebine 
geçiyorum. Sizinle her sayıda, güncel teknolojik 
olayları paylaşacağım. Türkiye’de olan biteni bir 
yerlerden duyma şansınız olur. Biz, Dünya ça-
pındaki konulara bakalım.

Eylül 2019

Uçaklar, havayı kirletiyor.  
Çözüm: Zeplin 
Avusturya’da bir grup bilim insanının yaptığı bir ça-
lışmaya göre, zeplinler teknolojik olarak geliştirilerek 
karbon ayak izi çok daha düşük bir hava taşıma aracı 
üretilebilir. Böylece hem insan hem kargo taşımacılığı 
temiz hâle getirilebilir. 

Günümüzde hava taşımacılığın, atmosferin en büyük 
düşmanlarından biri olduğunu bildiğimiz düşünülün-
ce; en kısa zamanda ticarî bir sonuca kavuşmasını 
diliyorum.

Kaynak: Journal of Energy Conservation and Management

İris Gizem Yücel-Yılmaz
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Bu satırları okuyan kaç kişinin kolunda akıllı tele-
fona bağlı saati var, merak ediyorum. Damacana-
nın su pompasının bile dijitalini bulup alan benim 
için, şahsen çıktığı ilk andan itibaren akıllı saatler 
yeni bir dijital oyuncaktı. Başta çok da anlamlı 
değildi. Sonra hayatımı kolaylaştırmaya başladı. 
Hem heyecanlanıyorum hem korkuyorum, aynı 
gemideyiz merak etmeyin.

“Google kendi yazamaz mıydı bunların yazılımı-
nı? Neden satın almış?” diye sorabilirsiniz.  Bakın 
Google bu manevra ile neyi önledi:

• Kuzey Amerika’da FitBit’in pazar payı 24%, 
Apple’ın ise 37%.

• Giyilebilir teknolojide saat, büyük oranda sağ-
lıklı yaşam destekleyici özellikleri ile ön plana 
çıkıyor. Kalp atışı, hareket takibi, nefes, medi-
tasyon, vs.

• iWatch alan birinin iPhone’a geçmeme şansı 
yok. 

• Kısacası, Google’ın Android pazarını korumak 
için, FitBit’i satın almalıydı.

(Kaynak: OneZero)

25 Ekim 2019

Google, yeni bir 
arama motoru  
algoritması  
geliştirdi: BERT 
Bu paragraftaki içeriği, bir gün 
bir Türk şirket için de yazmayı 
diliyorum.

Google, yeni bir arama motoru 
algoritması geliştirdi. Adı BERT. NLP ile yazıldı.1 Bu 
algoritma, Nature’da yayınlandı.2

1. NLP, “evrene sipariş ver, istediğin ayağına gelsin” 
olan NLP değil. Natural Language Processing de-
mektir. Birazdan anlatacağım.

2. Nature özetle, Dünya’nın en prestijli akademik 
yayınlarından biridir.

BERT’in NLP ile yazılmış olması; aramalarımızı yo-
rumlayan ve bizim için en doğru sonuçları listele-
yebilen bir akıl ile tanışacağımız anlamına geliyor. 
Sadece sözcüklere göre değil, ne demek istediğimize 
göre sonuçlarla karşılaşacağız.

Doğru sonuçlara ulaşmak için, daha fazla söz-
cük eklemek veya sayfalarca ilerlemek zorunda 
kalmayacağız.

Kaynak: Google Blog

Dış dünya ile bağı tamamen kopuk olacak ağın ama-
cının siber savaştan uzak kalmak olduğu belirtiliyor. 
Fakat şunu düşünmek gerek: Teknoloji şirketleri nere-
deyse tüm ülkelerde bir şekilde var. Rusya, bu bağları 
nasıl koparacak?

Mesela Çin’in dev e-ticaret sitesi AliExpress ile kop-
mak gibi, halkı ilgilendiren ve basit görünen bir mesele 
bile, iki ülke arası ilişkiyi etkiler mi? Mesela, Yandex 
kullanan bir Türk şirketinin maillerine ulaşamamasının 
yaratacağı iş kaybını kim çözer? Düşünmek gerek.

(Kaynak: PCMag)

31 Ekim 2019

Rusya, dışarıya kapalı bir 
internet ağı kurmayı planlıyor  

5 Kasım 2019

Google, FitBit’i  
2,1 milyar dolara satın aldı 
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Ex Oriente Lux: 
Güneş Doğudan 
Yükselir
Türkiye’de özellikle Istanbul Contemporary Art ve İstanbul Bienali gibi sanat 
etkinliklerine ilginin her geçen gün çoğalması, koleksiyonerleri ve sanat patronlarını 
kendi sanat müzelerini açmaya teşvik ediyor. Günümüzde Ilısu Barajı sularının neredeyse 
tamamen altında kalan Hasankeyf ve Zeugma için 10 yıldır yürütülen kampanyalar ve 
kurtarma çalışmaları ise halkın ilgisini arkeoloji müzelerine yönlendirmesine sebep oldu. 
Bu rüzgardan yola çıkarak devletin ve özel kurumların müzelere ve arkeolojik kazılara 
daha fazla maddi destek vermesi insanlık tarihi ve sanatın geleceği adına çok sevindirici 
bir gelişme. 

Türkiye, dünyanın en büyük arkeolojik sahalarından biri. Ülkenin her köşesine yayılan 
kazı alanlarından her gün, her saat yeni bir baş döndürücü buluntu haberi geliyor. 
Göbeklitepe’nin dünyada yarattığı heyecanın bir devamı olarak yüzlerini nispeten daha 
az kazılmış, neolitik dönem tarihi açısından büyük önem taşıyan alanlara ve katmanlara 
çeviren modern çağın Indiana Jones’ları, her kazı sezonunda şaşırtıcı bulgularla tarihi 
bıkıp usanmadan yeniden, yeniden yazıyorlar. 

Afife Selen Selçuk
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ZEUGMA MÜZESİ
GAZİANTEP
2011 yılında kurulduğunda dünyanın en 
büyük mozaik müzesi unvanını taşıyan 
Zeugma Mozaik Müzesi, 25 bini kapalı 
olmak üzere 30 bin metrekarelik alana 
yayılıyor. Müzede Roma ve Doğu Roma 
Dönemi’ne ait toplam 3.000 metrekare 
mozaik, 140 metrekare duvar resmi, 
4 adet Roma Çeşmesi, 20 adet sütun, 
4 adet kireç taşından yapılmış heykel, 
bronz Mars heykeli, mezar stelleri, 
lahitler ve mimari parçalar sergileniyor. 
1960’lı yıllarda Zeugma Örenyeri’nde 
yapılan kaçak kazılarla yurt dışına 
kaçırılan ve ABD’nin Bowling Green 
Eyalet Üniversitesi’nde sergilenen 
Çingene Kızı mozaiğinin bordürlerine 
ait olan 12 parça mozaik, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın diplomatik 
çalışmaları sonucunda iade edilip Aralık 
2018’de burada sergilenmeye başlamıştı. 

muze.gov.tr

YENİ
A R K E O L O J İ  MÜZELERİ
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İ. Ü. RIDVAN ÇELİKEL
ARKEOLOJİ MÜZESİ,
İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü bünyesinde kurulan ve 
alanında uzman akademisyenler tarafından 
hazırlanan İstanbul Üniversitesi Rıdvan 
Çelikel Arkeoloji Müzesinde Paleolitik 
Çağ’dan Antik Çağ’a Anadolu’nun bilinen 
kültürlerini tanıtımını üstleniyor. Müze, 
2 Temmuz 2019 tarihi itibariyle ziyaretçi 
kabul etmeye başladı. Giriş ücretsiz 
olmakla beraber müzede başta İstanbul 
Üniversitesi öğrencilerine olmak üzere, 
dışarıdan gelecek her yaş grubuna açık 
arkeoloji eğitimlerinin verileceği atölyeler 
de bulunuyor. 
muzeyum.istanbul.edu.tr

HATAY  ARKEOLOJİ MÜZESİ, 
HATAY
Dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Hatay 
Arkeoloji Müzesi, 2014 yılından itibaren 
Türk mimar Kemal Nalbant imzalı yeni 
binasında hizmet veriyor. Toplam alanı 3 bin 
250 metrekareyi bulan mozaiklerin ve geniş 
bir sikke koleksiyonunun başı çektiği eserlerin 
arasında dünyaca ünlü Terkedilmiş Ariadne, 
Yakto, Satyr ve Hermaphroditos, Mevsimler, 
Venüsün Doğuşu, Artemis, İskelet Mozaikleriyle, 
Şuppiluliuma Heykeli, Arsuz Stelleri, Asur 
Ortastadı, Tyche Heykeli, Antakya Lahdi ve 
Çift Aslanlı Sütun Kaidesi bulunuyor. 
1932-1939 yıllarında Princeton Üniversitesi’nin 
bölgede yürüttüğü araştırmalarla ortaya çıkan 
zengin mozaik koleksiyonunun bir bölümü yurt 
dışına kaçırılmıştı. Bu eserler halen dünyanın 
20’ye yakın müzesi ve özel koleksiyonunda yer 
alıyor. 
muze.org.tr
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UNESCO’nun 1998 yılında Dünya Kültür Mirası 
Listesi’ne aldığı, Troya Antik Kenti girişinde yer alan  
Troya Müzesi, Türk mimar Ömer Selçuk Baz imzalı. 
Resmi açılışı bu yıl Mart ayında yapılan müze, içinde  
3 bin metrekare sergi salonunun bulunduğu  
11 bin 200 metrekare kapalı inşaat alanına sahip. 
Kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin eserin sergilendiği 
müze sayesinde yurt içinde başka müzelerde 
sergilenen Troya hazinelerinin bir bölümü de ait 
olduğu topraklara döndü. Halen yurt dışındaki 7 
müzede sergilenen Troya eserlerinin de Türkiye’ye 
getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. 
muze.gov.tr

VAN URARTU MÜZESİ,
VAN
Van’da, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de 
meydana gelen depremlerde hasar gören 
müze binasının yerine Van Kalesi’nin 
güneyinde yapılan yeni “Urartu Müzesi” 
binası Ağustos ayında açıldı. Başta Urartular 
olmak üzere, Selçuklular ve Osmanlılar 
gibi birçok döneme ait 2 bin 524 eserin 
sergilendiği Van Urartu Müzesi 13 bin 
metrekaresi kapalı, toplam 54 bin metrekare 
alana yayılıyor.  
Mimari tasarımı BKA-Bahadır Kul 
Architects tarafından gerçekleştirilen yapı, 
100 bin eser sergileme kapasitesine sahip, 
yıllık ziyaretçi kapasitesi ise 1,5 milyon. Bina 
23 sergi holünden oluşuyor. 
muze.gov.tr

TROYA MÜZESİ,  
ÇANAKKALE  
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Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Sivas, 1985 
İstanbul’un Tarihi Alanları, İstanbul, 1985 
Göreme Millî Parkı ve Kapadokya, Nevşehir,  
 1985 (Karma Miras Alanı) 
Hattuşa: Hitit Başkenti, Çorum, 1986 
Nemrut Dağı, Adıyaman, 1987 
Hieropolis-Pamukkale, Denizli,  
 1988 (Karma Miras Alanı) 
Xanthos-Letoon, Antalya-Muğla, 1988 
Safranbolu Şehri, Karabük, 1994 
Truva Arkeolojik Alanı, Çanakkale, 1998 
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, Edirne, 2011 
Çatalhöyük Neolitik Alanı, Konya, 2012 
Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun   
 Doğuşu, Bursa, 2014 
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı,  
 İzmir, 2014 
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel  
 Peyzajı, Diyarbakır, 2015 
Efes, İzmir, 2015 
Ani Arkeolojik Alanı, Kars, 2016 
Aphrodisias, Aydın, 2017 
Göbekli Tepe, Şanlıurfa, 2018

UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde

Türkiye
1972 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması 
Sözleşmesi’ne göre oluşturulan ve Dünya Mirası 
Komitesi (DMK) tarafından belirlenen Dünya 
Mirası Listesi’nde Dünya Miras Alanı olarak ilan 
edilen 1121 miras yer almaktadır. Bunlardan 869’u 
kültürel, 213’ü doğal ve 39’u karma (doğal ve kültürel) 
miraslardır. Türkiye’nin bu listede 16’sı kültürel, 2’si 
karma olmak üzere 18 miras alanı bulunuyor:

UNESCO SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ
Meddahlık (2008)
Mevlevi Sema Töreni (2008)
Âşıklık Geleneği (2009)
Nevruz (Çokuluslu) (2009)
Karagöz (2009)
Geleneksel Sohbet Toplantıları (2010)
Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)
Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010)
Tören Keşkeği Geleneği (2011)
Mesir Macunu Festivali (2012)

Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği (2013) 
Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı (2014)
Geleneksel Çini Ustalığı (2016)
İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Katırma, 
Jupka, Yufka (Çokuluslu) (2016)
Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Çokuluslu) (2017)
Islık Dili (2017) (UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut 
Olmayan Kültürel Miras Listesi)
Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve 
Müzik (Çokuluslu) (Multinational 2018)
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MISIR, ‘GÜNEŞ-DENİZ-KUM TURİZMİ’Nİ  
LOKOMOTİF OLMAKTAN ÇIKARIYOR

Faruk Pekin

2011 olaylarından sonraki bazı olumsuz gelişmelerden çok etkilenen, 2013’te 
en kötü turizm yılını yaşayan, ancak 2017 sonrasında toparlanan Mısır 
turizminde, öncelik değiştiriliyor. Kabinedeki yenilenmeyle birlikte uzmanlar 
Mısır’ın turizm politikasında da stratejik değişiklikler olacağını öngörüyor. 
Dünya turizmi açısından devrimsel nitelikteki bu gelişmeler, önümüzdeki 
dönemde bir hayli konuşulacağa benziyor. 
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2011 olaylarından sonraki bazı olumsuz geliş-
melerden çok etkilenen, 2013’te en kötü turizm 
yılını yaşayan, ancak 2017 sonrasında toparlanan 
Mısır turizminde, öncelik değiştiriliyor. Mısır’da 
Devlet Başkanı Abdül Fettah el-Sisi 22 Aralık’ta 
hükümet üyeleri arasında bir dizi değişiklik yaptı. 
Kadın bakan sayısı 8’e, oranı %25’e çıkarıldı. Mısır 
Turizm Bakanlığı,  Eski Eserler Bakanlığı ile bir-
leştirildi ve Bakanlığın yeni ismi ‘Turizm ve Eski 
Eserler Bakanlığı’ oldu. Mısır hükümet sisteminde 
ayrıca bir de Kültür Bakanlığı bulunuyor. 

Yeni yapılanmayla beraber Mısır’da Turizm Ba-
kanı da değişti. Daha önce bakan olan Rayna 
el-Maşad’ın yerine Eski Eserler Bakanı Halid el-
Anani atandı. El Maşad ise Uluslararası İşbirliği 
Bakanı oldu.

Uzmanlar yeni yapılanmayla birlikte Mısır’da  
güneş-deniz-kum (GDK) turizminin ya da “resort 
turizmi”nin önceliğine son verileceği, bu nedenle 
de uçak sübvansiyonlarından vazgeçileceğini 
belirtiyorlar.

MISIR’DA YENİDEN “KÜLTÜR 
TURİZMİ”NİN ÖNCELİĞİNE DÖNÜLÜYOR

Mısır turizmi 2010 yılında 15 milyon turist ve 12,5 
milyar USD gelirine ulaşıp zirve yapmıştı. Olum-
suz gelişmeler sonrasında bu rakamlar hızla düş-
müştü. Mısır’a gelen yabancı turist sayısı 2017’de 
7,8, 2018’de 8,3 milyon oldu. Bu rakamın 2019’da 
12,5 milyon ile kapanacağı varsayılıyor. Turizm 
gelirleriyse 2017’de 11,4; 2018’de 11,6 milyar USD 
oldu. 2019 gelirinin 12 milyar USD’yi geçeceği 
varsayılıyor. 

Mısır’da yabancı turistlerin hem geceleme sayısı, 
hem de kişi başı harcamaları Türkiye’den yük-
sek. Gerçekliği tartışılabilecek rakamlara göre 
Türkiye’de 2018 yılında yabancı turist başına har-
cama 647 USD olarak hesaplandı. Yukarıdaki ra-
kamlara göre Mısır’da turist başına harcama 1.400 
USD, yani Türkiye’dekinin iki mislinden fazla. 

Mısır gayrisafi milli hasılada %12’lik paya sahip 
olan turizmi geliştirmek için 2000’li yılların ba-
şından itibaren Sina Yarımadası kıyılarına, Şarm 
el-Şeyh, Noveybe ve Taba’ya, Ayn Sukna’ya, Kızıl-
deniz kıyılarına Hurgada, El Guna, Marsa Alam’a 
yatırım yapmaya başlamıştı. “Güneş-Deniz-Kum 
turizmi”, “resort turizmi”, “dalış turizmi” gibi tür-
lerle turizmini çeşitlendirmeye çalıştı. Uçaklara 
sübvansiyonlar tanındı. Ancak Akdeniz çana-
ğında benzeri ürünler sunan ülkelerin rekabetini 

aşamadı. Bunda Avrupa pazarına uzaklık, Suudi 
Arabistan’ın Kızıldeniz kıyılarında “resort”lar aç-
maya başlamasının (2500 otel, 700 lüks villa) da 
olumsuz payları var.

Mısır, bu gelişmeler ışığında ekonomideki “muka-
yeseli üstünlük” kuralı gereği yeniden çok güçlü 
olduğu “kültür turizmi”ni lokomotif yapmak du-
rumunda. Mısır’da kültür turizmi Osmanlı valisi 
konumunda olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa zama-
nında 1815’te başladı. Thomas Cook &Son firması 
efsanevi “Mısır 1868-1914” gezilerini gerçekleş-
tirdi. Süveyş Kanalı’nın açıldığı 1869 sonrasında 
Mısır’da yabancı turistlerin varlığı hızla arttı. Mısır 
“kültür turizmi”nin böylesi bir arka planı var. 

World Economic Forum’un yayınladığı “2019 Se-
yahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Endeksi”ne 
göre, Mısır puanlamada 6 sıra atlamasına rağ-
men 65. sırada. Bu endekste Akdeniz çanağında 
GDK turizmi ürünü pazarlayan Türkiye 43. sırada 
olarak 65. sıradaki Mısır’ı, 66. sıradaki Fas’ı, 85. 
sıradaki Tunus’u, 116. sıradaki Cezayir’i geride 
bırakıyor. 

Ancak Türkiye’nin Akdeniz çanağındaki esas GDK 
turizmi rakipleri 1:İspanya, 2:Fransa, 8: İtalya, 
25: Yunanistan, 27: Hırvatistan. Türkiye turizm-
cileri çok düşük fiyatla pazarladıkları, ekono-
mideki “mukayeseli üstünlük” özelliğine sahip, 
rakipsiz, biricik “kültür turizmi” ülkesi Türkiye 
açısından yukarıdaki rakamları bir daha düşün-
mek durumundadır. 

GEM GELİYOR

Dünya turizminde “kültür turizmi” alanında ta-
rihsel öncülüğü olan Mısır, gelecek yıl açılacağı 
açıklanan yeni Büyük Mısır Müzesi (Grand Egy-
ptian Museum - GEM) ile tüm dünyanın dikkat-
lerini üzerine toplayacak. Mısır bu avantajı da 
kullanarak ibreyi yeniden “kültür turizmi”ne dön-
dürecek ve yükselen  kültür turizmi piyasalarına 
yönelecek.

GEM’in yapımına 2012 yılında başlandı. Açılan 
proje yarışmasına 82 ülkeden katılan yaklaşık 
1600 öneriden, Dublin merkezli Heneghan Peng 
firmasının eseri kabul edilmişti. 480 dönümlük  
bir arazi üzerinde kurulacak müze dünyanın en 
büyük arkeoloji müzesi olacak. Proje bedeli şim-
dilik 800 milyon USD. GEM’de Kahire Müzesi ve 
depolarda bulunan eserlerden 50 bininin sergi-
leneceği ve Tutankamon Mezarı buluntularına 
ağırlık vereceği belirtiliyor. 
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2010 yılından bu yana çağdaş sanat alanında 
Türkiye’nin en önemli vitrini kabul edilen Arter, Eylül 
ayında İstanbul Dolapdere’deki Grimshaw Architects 
imzalı yeni prestij binasına taşındı. Yeni binasıyla be-
raber Arter, süregelen faaliyetlerini ileriye taşıyarak 
kurumun bağlı bulunduğu Vehbi Koç Vakfı’na ait çağ-
daş sanat koleksiyonundan ve koleksiyon dışından 
sergilerin yanı sıra farklı sanat disiplinlerinden gösteri 
ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı. Toplam 
18.000 metrekare kapalı alana sahip binada sergi 
alanlarının yanı sıra performans salonları, öğrenme 
ve etkinlik alanları, kütüphane, konservasyon labo-
ratuvarı, sanat yayınlarına odaklanan bir kitabevi ve 
yeme/içme alanları bulunuyor. 

ARTER 
MÜZESİ
İSTANBUL

arter.org.tr

GÜNCEL SANATTA
2019’UN GETİRDİKLERİ
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Doğu Karadeniz’de, Bayburt şehrinin dışında, Çoruh 
Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerinde, adeta “hiçliğin 
ortasında” 2010 yılında hayata geçirilen Baksı Müzesi, 
Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. 
Hüsamettin Koçan’ın bireysel düşü olarak 2000 yı-
lında filizlendi. Müzede çağdaş sanat ve geleneksel el 
sanatları aynı çatı altında sergileniyor. Sergi salonları, 
depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve 
konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılan proje, 
Türk mimar Sinan Genim’in imzasını taşıyor. Müze, 
Avrupa Parlamenterler Meclisi tarafından verilen “2014 
Yılı Avrupa Konseyi Müze Ödülü”nün de sahibi. 

baksi.org

Koleksiyoner Erol Tabanca’nın doğduğu şehre hediye 
ettiği Odunpazarı Modern Müze, bu yıl Eylül ayında 
açıldı. Efsanevi Japon mimar Kengo Kuma imzalı ya-
pının ahşap kabuğu Odunpazarı ismine ve bölgede 
geçmişte yapılan kereste ticaretine bir gönderme. 
Geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mima-
risinden esinlenerek inşa edilen 4 bin 500 metrekarelik 
çağdaş sanat alanına sahip müzede, gerçekleştirilecek 
eğitim programları, seminerler, sanatçı buluşmaları, 
atölye çalışmaları ve dinamik sergi programlarıyla 
kültürel gelişimin artırılması ve gençlerin sanatsal 
birikiminin güçlendirilmesi hedefliyor. OMM’de farklı 
büyüklüklerdeki sergileme alanlarının yanı sıra kafe, 
satış mağazası ve atölye alanları bulunuyor. 

omm.art

OMM-
ODUNPAZARI 
MODERN MÜZE
ESKİŞEHİR

BAKSI MÜZESİ
BAYBURT

Şehirde en yeni...
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Kültür yalnızca müzeleri, galerileri, gösteri ve sahne 
sanatlarını, ören yerlerini, somut kültürel mirası değil, 
somut olmayan kültürel mirası da, daha doğrusu ya-
şam biçimini de kapsar. İkinci olarak kültür yalnızca 
kentleri değil; kırsal kesimi, köyleri de kapsar. 

Kültür turizminin iki yönü vardır: 1. Kültür mirası (geç-
mişe ait olan her şey); 2. Yaşayan kültür (a. Gelenekler, 
görenekler, folklor, dinsel inançlar, mutfak, yaşam kül-
türü, b. Çağdaş kültür ürünleri, gösteri ve sahne sa-
natları, yaratıcı, kültür endüstrilerinin tüm sonuçları…).

Turizmin, kültür gezilerinin pratiğinden gelen bir yakla-
şımla şöyle bir tanım yapabiliriz: Kültür turizmi, doğal 
ve tarihsel kültür varlıklarını, kültürel etkinlikleri ve 
güncel sanat eserlerini, kültür sanayilerinin sonuçlarını, 
bazı sosyo-ekonomik olguları turistik bir ürün biçimin-
de gezginlerin hizmetine sunan bir turizm anlayışıdır. 
Yalnızca tarihsel olanı değil, günceli de kapsayan bir 
terimdir.

Bir ülkeye, bir kente, bir doğal beldeye, bir mekana 
sözlü ya da yazılı medyada, televizyon kanallarında, 
filmlerde, dizi filmlerde, romanlarda, müziklerde bi-
raz yer verilince oraları hemen ünleniyor, insanlarda 
o bölgeleri görme isteği, merakı başlıyor.

“National Geographic,” “History Channel”, “Discovery 
Channel”, “Home” gibi kanallar zaten uzun süredir, 
filmlerinde geçen mekanlara ilişkin aşırı iştah kabar-
tıyordu. Şimdi de bazı popüler yayınlar, dizi filmler  
turizm açısından akıl almaz sonuçlar yaratıyor.

Örneğin Dan Brown’un yaklaşık 50 dile çevrilen, 100 
milyon dolayında basılan Da Vinci’nin Şifresi, Melekler 
ve Şeytanlar kitapları ile ilgili filmler Paris, Roma, Lond-
ra, Edinburgh rezervasyonlarını zorladı. “Da Vinci’nin 
Şifresi Turları” başladı. Kitabın yayınlanmasından önce 
ancak çok az sayıda insanın ziyaret ettiği Edinburgh 
yakınlarındaki Rosslyn Şapeli önünde insanlar kuyruk 
oluşturdular. Yıllar önce bedava ziyaret edilen şapele 
şu anda 9 İngiliz Sterlini yani yaklaşık 63 TL ödenerek 
giriliyor. Koskoca ve biricik Topkapı Sarayı giriş ücreti 
72 TL. 

Yine Dan Brown’un yazdığı Kayıp Sembol 
Washington’da şu yerleri kapsıyor: “Capitol Hill Kong-
re Binası, Washington Anıtı, Kongre Kütüphanesi, 
Washington Ulusal Katedrali, Smithsonian Enstitüsü 
Heykeller Salonu, Ulusal Sanat Galerisi, George Was-
hington Masonik Anıtı, Temple Masonik Evi”. Sanki 
“Adım Adım Washington Kültür Gezisi.” Yalnızca bu 
kitap nedeniyle Washington’a ekstra 4 milyon turist 
geldiği söyleniyor.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de James Joyce’un Ulysses 
adlı romanından “Adım Adım Bloomsday” gezileri ya-
pılıyor. 1977-86 yılları arasında tüm dünya televizyon-
larında gösterilen “Aşk Gemisi” (Love Boat) dizisi de 
kruvaziyer turizmini canlandırmıştı. “Yüzüklerin Efen-
disi” filmleri Yeni Zelanda için önemli bir dürtü oldu. 
“Milyoner Varoş İti” (Slumdog Millionaire) filminden 
sonra Aralık 2008 katliamını yaşayan Mumbay’a akın 
başladı. Hatta gelenler “varoş” turları istediler.

Türkiye’de yılda 100 dolayında dizi film çekiliyor. 
Filmlerin çekildiği bölgeler, dizi filmlerin izlenme-
si oranında ilgi görüyor. Bunlardan “Asmalı Konak” 
Kapadokya turlarını patlattı. “Özcan Deniz Turları” 
yapıldı. Bursa Cumalıkızık Köyü’nde “Kınalı Kar” fil-
minin çekilmesinden sonra köy yerli turist akınına 
uğradı. Az daha adını yitiriyordu. Gaziantep’te çeki-
len “Yabancı Damat” filminden sonra yerli turistler 
nedeniyle film kahramanının adından “Memik Usta 
Sokağı” adı türetildi.

“Sıla”, “Berivan”, “Ezo Gelin” ve diğerleri Mardin ve 
Midyat’ın; “Melekler Adası” Trilye’nin (Mudanya); 
“Yanık Koza” Bursa’nın; “Aliye” Edirne’nin; “Beyaz 
Gelincik” Adana’nın; “Kavak Yelleri” Foça’nın; “Arka 
Sıradakiler” Kağıthane’nin; “İkinci Bahar” Kumkapı 
ve Samatya’nın tanınmasını sağladı, yerli turizmde 
hareketliliğe yol açtı.  

“Aşk-ı Memnu”nun Kıvanç Tatlıtuğ’u nedeniyle filmin 
çekildiği Sarıyer’deki köşke yalnızca yerli turistler değil, 
Orta Doğulular da gelip dışarıdan baktılar. “Elveda 
Rumeli” filmi Balkan gezilerini ciddi ölçüde etkiledi.

Balkanlar ve Orta Doğu dışında şimdilerde Türk dizileri, 
özellikle Güney Amerika kıtasında ve Orta Amerika’da 
çok yoğun seyrediliyor. Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Aşk-ı 
Memnu, Sıla, Medcezir, Binbir Gece, Paramparça, Adını 
Feriha Koydum, Aşk ve Ceza ilk akla gelenler. Açıkla-
malara göre Türk dizileri 1000 ülkeye ihraç ediliyormuş. 

Güney Amerika ülkelerinde çocuklarına Türk dizilerin-
deki adları koyanlar var. Geçen yıl Ekvador’daki bir gezi 
sırasında grup ülkeden ayrılırken kadın rehberimiz elin-
deki plastik şişeden arkamızdan su dökmeye başladı.  
“Sen bunu nereden biliyorsun?” diye sordum. “Sizin 
dizi filmlerinizden öğrendim, gelecek yıl da Türkiye’ye 
gidiyorum”, dedi. 

Şu anda dünyanın belli bölgelerinde en önemli Türki-
ye tanıtımı bu dizi filmleriyle gerçekleştiriliyor. Duy-
gusal konuların arka planı, filmin çekildiği mekânlar 
izleyenlerde Türkiye’ye gitmek konusunda özendirici 
oluyor. 

POPÜLER KÜLTÜRÜN
KÜLTÜR TURİZMİNE KATKILARI
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SARI SICAK TOPRAKLARDA AŞK:

Burak Çeliksoy

Bir Zamanlar Çukurova
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1970’lerin Çukurova’sı… Fonda görkemli bir konak, 
sarı sıcak iklim, göz alabildiğine uzanan tarlalar, tutkulu 
bir aşk… 

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat 
Ünalmış, Kerem Alışık ve Vahide Perçim gibi başarılı 
oyuncuların rol aldığı “Bir Zamanlar Çukurova” 
oyuncuların performansı ve hikayesi ile büyük beğeni 
topluyor. Dizinin, pek çok Türk dizisinin katıldığı fuarda 
18 ülkeye daha satıldığı açıklandı.

‘Bir Zamanlar Çukurova’da, 1970’lerden bugüne uzanan 
bir hikaye hayat buluyor. Dizinin ana ekseninde; aşkı için 
öldürmeyi göze almış Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye 
kendini istemediği bir evliliğe hapseden Züleyha’nın 
hikayesi var, ama bu serüvende sadece ayrı düşen iki 
sevgili yok; ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu 
korumak için kanatlarını açmış ‘Hünkar’ın savaşı da var, 
aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan ‘Demir’ de…

Geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan 
topraklar, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun 
inadına yaşandığı Çukurova’da ihtiras ve zorbalık 
sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi zengin oyuncu 
kadrosuyla seyircinin beğenisine sunuluyor.

Dizinin başarılı oyuncusu Hilal 
Altınbilek , “Züleyha” karakterine 
can veriyor. Genç oyuncu dizinin 
dünyada topladığı beğeni 
hakkındaki düşüncelerini şöyle 
ifade ediyor:

“Bir Zamanlar Çukurova 
dünyada pek çok ülkede çok 
beğeniliyor ve takip ediliyor. Farklı 
kültürler, farklı coğrafyalarda 
dizide canlandırdığım Züleyha 
karakteriyle tanınmak çok farklı 
hissettiren bir duygu. Dünyanın 
bambaşka bir ülkesinde insanların 
evlerine, dünyalarına konuk olmak, 
sosyal medya vasıtasıyla onlardan 
gelen beğeni mesajlarını almak 
çok iyi hissettiriyor. Yaptığım işin 
kendi ülkemle sınırlı kalmaması, 
globalleşen sistemde yer almak 
heyecan verici. Ülkemizin 
tanıtımına katkıda bulunuyor 
olmak ise bizler için bir gurur 
vesilesi”.
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“Yılmaz Akkaya” karakterini 
canlandıran Uğur Güneş: 

“Projemizin farklı ülkelerde, 
farklı kültürlerde seyirciyle 
buluşması benim için gurur 
verici. Yurt dışından da 
takip edilmesi bizler için 
bir nevi ülkemizi tanıtma 
şansı oluyor, eğer dizimizi 
izleyip ülkemize gelmeye 
karar veren insanlara olumlu 
etkilerde bulunabiliyorsak ne 
mutlu…” 

Dizide Ali Rahmet Fekeli  karakterini canlandıran 
Türkiye’nin sevilen oyuncularından Kerem Alışık, dizinin 
yurt dışında gördüğü ilgiden oldukça memnun olduklarını 
belirtiyor. “Farklı coğrafyalardaki izleyiciyle buluşmak size 
neler hissettiriyor, neler düşündürüyor” sorusuna ise şöyle 
cevap veriyor;

“Kuş sesi dinlemeye beraber gitmek, aynı yağmurda 
ıslanmak, bir filmi el ele izlemek büyük bir aşktır. Ben hep 
eskide kalan adamlardan biriydim ve de öyle yaşıyorum; 
tıpkı Ali Rahmet Fekeli gibi yalnızlığımla birlikte yaşarım. 
Her zaman yanımdadır yalnızlığım… Şimdi bu duygumu 
farklı coğrafyalardaki izleyicilerimle paylaştıkça yalnızlığım 
azalıyor, mutluluğum çoğalıyor, içimde kuşlar havalanıyor. 
Elimden geldiğince sosyal medyadan gelen mesajları 
okuyorum, bu mesajlar içinde yurt dışından Bir Zamanlar 
Çukurova’yı takip edenlerden gelenler de var tabii. Belki 
bambaşka bir yaşam kültürü var izleyicinin, ama o 70’li 
yılların Çukurova’sını sevmiş, zaman ayırmış, izlemiş 
bir de yorum atmış, sana ulaşmaya çalışmış... İnsanlar 
eylemleriyle, özveri ve özenleriyle sevgilerini daha iyi 
anlatabilirler diye düşünenlerdenim. Bizim anlaşma 
çaremiz, insanlarla buluşma noktamızdır sevgi. Onu 
içimizde hep hissediyoruz, hissettirmeye çalışıyoruz, 
aldığımız sevgiden de besleniyoruz. Yurt içinden, yurt 
dışından tüm izleyicilerimizi bölgeye; görülmeye değer bu 
yerleri yaşamaya, hissetmeye davet ediyorum”.
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Seyahat Acentaları 
Değişime Devam” dedi
4 bin 45 TÜRSAB üyesi seyahat acentasının sandık başına 
gittiği TÜRSAB 24. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Rekor 
katılımın sağlandığı seçimin kazananı yüzde 63’lük oranla 
Firuz B. Bağlıkaya’nın listesi oldu.

TÜRSAB 24. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan Yönetim, Denetim ve Disiplin 
Kurulları seçimleri tamamlandı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleş-
tirilen seçimde Türkiye’nin dört bir yanından gelen 4 bin 45 seyahat acentası temsilcisi 
oy kullandı. Rekor katılımın sağlandığı seçimin kazananı yüzde 63’lük rekor oranla 
mevcut Başkan Firuz B. Bağlıkaya’nın listesi oldu.

DEĞİŞİME DEVAM

Sandık başına giden 4 bin 45 TÜRSAB üyesi seyahat acentasından 2 bin 510 oy 
alan Bağlıkaya, ikinci kez TÜRSAB Başkan’ı seçildi. “Değişim Devam Ediyor” 
sloganıyla yeniden TÜRSAB Başkanlığı’na aday olan Firuz B. Bağlıkaya, güven 
tazeleyerek 3 yıl süreyle ikinci kez başkan oldu.   

“
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TÜRSAB Başkanlığı için adaylıklarını açıklayan 
ve seçim kampanyalarını ayrı ayrı yürüten Davut 
Günaydın, Tansu Demir ve Hasan Erdem seçim ön-
cesinde birleşme kararı aldı. 3 aday ortak hazırladık-
ları beyaz listeyle seçime girdi. Davut Günaydın’ın 
başkan adaylığındaki ortak liste, bin 464 oy aldı.

İstanbul Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tara-
fından yapılan 1 Aralık 2019 tarihindeki TÜRSAB 
24. Olağan Genel Kurulu’nda; Yönetim, Denetim 
ve Disiplin Kurullarının seçimi için oy verme işlemi 
saat 9.00’da başlayıp, 17.00’de sona erdi. Sabahın 
erken saatlerinden itibaren seyahat acentası temsil-
cileri, oy vermek için Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’na akın etti. 

REKOR KATILIM

Bugüne kadar en fazla üyenin oy kullandığı 
TÜRSAB seçimleri, rekor katılıma sahne oldu. 
TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da TÜRSAB 
tarihinde en fazla oy alarak seçilen Başkan olarak 
tarihe geçti.

Bağlıkaya zafer konuşmasını yapmadan önce rakibi 
Davut Günaydın’ı sahneye davet etti. Dostane bir 
ortamda geçen seçim kongresi için Günaydın’a te-
şekkür ederek, çiçek takdim etti.

İkinci kez TÜRSAB Başkanı seçilen Firuz B. 
Bağlıkaya, yaptığı teşekkür konuşmasında oy 

kullanmak için Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
seyahat acentası temsilcilerine verdikleri destek için 
teşekkür etti. Bağlıkaya; “Benim kıymetli dostlarım 
yol arkadaşlarım, helal olsun. Gecem, gündüzüm, 
emeğim, alın terim; size helal olsun. Ama bundan 
çok daha önemlisi; size helal olsun. Başarı sizin 
başarınız. Bugüne gelmek için verdiğiniz emeğe, 
yaptığınız fedakarlıklara, cesaretinize, işinizden, aile-
nizden ayırıp verdiğiniz zamana helal olsun. Birlikte 
çıktığımız bu güzel yolda yürümeye devam edeceğiz. 
Üyelerimizin sandığa büyük bir teveccühü oldu. 21 
ayda her şeyi yapmak mümkün olmadı. Bu nedenle 
bir döneme daha ihtiyacımız vardı. Değişimin de-
vam ediyor olması, başarısıyla da doğru orantılıydı. 
Kesintiye uğramak istemiyorduk. 21 aylık bir sürede 
bir şeyleri yapıp yetiştirmek, bir yandan da eskilerle 
mücadele etmek gerçekten zor bir süreçti. Elimizden 
geldiğince yapmaya çalıştık. Kongremiz son derece 
kardeşçe geçti. Bizim rakip olduğumuz arkadaşla-
rımızla bir sorunumuz yok. Onlarla kardeş kardeş 
bu kürsüde konuşabiliyoruz. Umarız bundan sonraki 
kongremiz de daha kardeşçe, daha aile ortamında 
geçerek mesleğimizin sorunlarını tartıştığımız bir 
ortam olur. Bundan sonraki dönemde çok çalışmaya 
devam edeceğiz. Hep birlikte elimizden geldiğince 
mesleğimize bir şeyler katmaya devam edeceğiz. Bu 
yolda yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
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24. Dönem Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mazbatalarını Aldı
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin 30 Kasım-1 Aralık 
tarihlerinde düzenlenen 24. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden 
Başkan seçilen Firuz B. Bağlıkaya ile yeni Yönetim, Denetim ve 
Disiplin Kurulu Üyeleri TÜRSAB Genel Merkezi’nde düzenlenen 
törenle mazbatalarını aldı. Mazbata törenine, T.C. Turizm Eski 
Bakanı Bahattin Yücel, 24. Olağan Genel Kurul’da oy birliğiyle 
TÜRSAB Onursal Başkanı seçilen Talha Çamaş, TÜRSAB Eski 
Başkanlarından Muktedir Ballı, 23. ve 24. Dönem Yönetim, 
Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile Bölge Temsil Kurulu ve 
İhtisas Başkanları katıldı. 
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“AYNI KARARLILIK VE AZİMLE 
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Törende konuşma yapan TÜRSAB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜRSAB’a yakışır, 
demokratik bir Genel Kurul süreci yaşadıklarını 
ifade ederek, çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Bağlıkaya; “Değişim hare-
ketinin öncüleri olarak, 23. Yönetim Dönemi’nde 
21 ay gibi kısa bir sürede Yönetim Kurulu’ndaki 
arkadaşlarımızla özverili bir çalışma göstererek, çok 
başarılı işlere imza attık. Üyelerimizden aldığımız 
güç ile yeni bir döneme büyük şevk ve özgüvenle 
giriyoruz. Önümüzde TÜRSAB’da değişimi devam 
ettirmek ve daha ileriye taşımak için yepyeni bir 
sayfa açıldı. Geçtiğimiz dönemde çok çalıştık, büyük 
emek harcadık. Önemli projeleri hayata geçirdik. 
Aynı kararlılık ve azimle yeni dönemde çalışmaya 
devam edecek, sektörümüz ve ülkemiz için daha çok 
proje üreteceğiz” diye konuştu.

“YENİ DÖNEMDE HIZIMIZI 
ARTIRACAĞIZ”

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, 2023 turizm 
hedeflerine ulaşmak için özveriyle çalışmaya devam 
edeceklerini söyledi. Yeni yasanın çıkmasıyla sek-
törün rahat bir nefes alacağını belirten Bağlıkaya; 
“Yakında çıkmasını beklediğimiz Birlik yasamızın, 
yeni dönemde sektörümüzün önünü açmasını ve 
yeni hamleler yapabilmemize olanak sağlamasını 
bekliyoruz. Yeni yasamızdan alacağımız güçle, hı-
zımızı artıracağız. TÜRSAB’ı; teknolojik ve dijital 

gelişmelerin belirleyici olduğu dünyanın yeni dö-
nemi ve gidişatına uygun bir birlik haline getirmek 
için önemli adımlar atacağız” dedi.

“TÜRSAB’DA DEĞİŞİM TÜM  
GÜCÜYLE DEVAM EDECEK”

Yeni dönemde atılacak adımlarla ilgili bilgi veren 
Bağlıkaya; “TÜRSAB’da değişim tüm gücüyle de-
vam edecek.  TÜRSAB Rota’nın yaygın kullanımı 
ve altyapı düzenlemeleri, İstanbul’da hala devam 
eden Yol Güzergah Belgesi sorununun çözülmesi, 
acentalarımızın Turquality desteklerinden yarar-
lanabilmeleri, UKOME’lerde TÜRSAB’ın temsil 
edilmesi, tüketici mahkemelerinde acentaların tem-
sili, rehber sıkıntıları gibi birçok sorunu çözmek için 
tüm gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlı-
kaya; Kültür ve Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel 
ile 24. Olağan Genel Kurul’da oy birliğiyle Onur-
sal Başkan seçilen Talha Çamaş, TÜRSAB Eski 
Başkanı Muktedir Ballı ve Divan Başkanı Deniz 
Tüfekçi’ye teşekkür ederek plaket takdim etti.  23. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyelerine de Başkan Firuz 
B. Bağlıkaya tarafından plaket verildi.

Ardından 24. Olağan Genel Kurulu’nda üyelerin oy-
larıyla seçilen Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu 
Üyelerine mazbataları verildi. Yeni üyeler mazbata-
larını Divan Başkanı Deniz Tüfekçi’nin elinden aldı.
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Yönetim Kurulu Başkanı
Firuz B. Bağlıkaya

Başkan Yardımcısı
Ali Bilir

Muhasip Üye
Hasan Eker

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Abdulhamit Kuk
Ceren Anadol
Diyaeddin Şahin
Nalan Yeşilyurt
Osman Tolga Gencer
Soner Bacaksız

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Hüseyin Kurt
Rahime Yaşar 
Mustafa Gümrükçüoğlu 
Linda Urhan 
Deniz Köse 
Ahmet Küçükyıldız
Öznur Köse
Gülnaz Ademoğlu
Serhat Tosun

TÜRSAB 24. DÖNEM  
YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU
Denetim Kurulu Asil Üyeler
Ahmet Özden 
Yusuf Sandıkçı
A. Fetullah Aşkın

Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Ali Çavdar
Oya Ebru Küçükel
Yusuf Alfat

DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kurulu Asil Üyeler
H. İbrahim Canatan
İbrahim Tanrıverdi
Mustafa Armağan

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler
Yasin Öztürk
Emre Özbasan
İsa Cam



812019 | THE VOICE OF TRAVEL 

Türkiye Yeni Dünya  
Düzenine Hazır

3. EKONOMİ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ:

Türkiye’nin en büyük ekonomi organizasyonlarından İstanbul Ekonomi Zirvesi bu 
yıl 3. kez kapılarını açtı. Yeni Dünya Düzenine Hazır mıyız? temasıyla düzenlenen 
zirvede bir çok başlık masaya yatırıldı. TÜRSAB’ın da “İklim Değişikliğinin Turizm 
Destinasyonları Üzerine Etkisi” başlıklı panele ev sahipliği yaptığı Ekonomi 
Zirvesi’nde üzerinde fikir birliğine varılan konu ise; Türkiye’nin yeni dünya 
düzeninde önemli bir aktör olarak konumlanacağı oldu.

Türkiye’nin en büyük ekonomi organizasyon-
larından İstanbul Ekonomi Zirvesi 10 ülkeden 
500 iş insanının katılımıyla Çırağan Sarayı’nda 
gerçekleştirildi. 

“TURİZM SEKTÖRÜ ÜLKEMİZ İÇİN  
STRATEJİK ÖNEME SAHİPTİR”

Zirvede bir konuşma gerçekleştiren TÜRSAB Yö-
netim Kurulu Üyesi Nalan Yeşilyurt, turizm sek-
törünün ülkemiz ekonomisi için stratejik önemine 
değinerek, Türkiye’nin 4 mevsim 12 ay turizm ya-
pılabilecek dünyadaki nadir destinasyonlardan biri 
olarak hızla yükseldiğini ifade etti. 

Yeşilyurt konuşmasında, turizm sektörünün ekono-
miye katkılarına vurgu yaparak, turizm sektörünün 

ilk 9 aylık rakamlara göre ülkemizin dış ticaret açı-
ğının tamamını tek başına kapattığını söyledi. 

Yeşilyurt “200’ün üzerinde ülkeden turist ağırlayan 
Türkiye, 2018 yılında elde ettiği 29,5 milyar dolar 
turizm geliri ve 46 milyonun üzerinde ziyaretçi sa-
yısıyla dünya çapında en çok turist ağırlayan 6’ncı 
ülke konumuna yükseldi. İlk 9 aylık rakamlara göre; 
elde ettiğimiz net turizm geliriyle ülkemizin dış 
ticaret açığının tamamını tek başına kapatan turizm, 
ülkemizin bir numaralı ve en stratejik sektörü oldu.  
Turizmdeki hareketlilik, birçok sektöre de olumlu 
biçimde yansıyor. Hizmet ihracatı yapan, 50’den 
fazla sektörü besleyen, bu özellikleriyle ekonomi 
çarklarının dönmesini sağlayan bir sektörden bahse-
diyoruz. Turizm aynı zamanda, 1,5 milyona yaklaşan 
sigortalı çalışanıyla toplam istihdamın %10’una ya-
kın kısmını oluşturan bir sektör” şeklinde konuştu. 
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“Devletimiz, 11. Kalkınma Planı’nda Cumhuriye-
timizin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’te 75 
milyon ziyaretçi, 65 milyar dolar turizm gelirine 
ulaşılması yönünde hedef koymuş durumda. Türkiye 
Seyahat Acentaları Birliği olarak 12 bine yakın üye-
mizle biz de turizmdeki büyümeyi istikrarlı kılabil-
mek ve 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmek için yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz” diyen Yeşilyurt, TÜRSAB’ın 
sürdürülebilir turizm alanındaki çalışmalarından 
da bahsetti. TÜRSAB’ın, Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı ile sürdürülebilir turizm alanında 
önemli bir iş birliği anlaşması imzaladığını belir-
ten Yeşilyurt, bu kapsamda TÜRSAB üyelerinin 
sürdürülebilir bir turizm yaklaşımı benimsemeleri 
için eğitim çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

Ortak gezegenimiz dünyada yaşam her gün biraz daha hızlı 
akıyor… Biz her ne kadar hızlandığımızı düşünsek de araştırma-
lar gösteriyor ki iklim değişikliği bizden daha hızlı! Uzmanlar 
gerekli adımların atılmaması durumunda iklim değişikliğinin 
geri dönülemez noktayı aşabileceği uyarısında bulunuyor. 
Yapılan araştırmalar, iklim değişikliğinin, insan faaliyetleri 
sonucunda ortaya çıktığını gösterdi. Dolayısıyla, iklim de-
ğişikliğinin sorumluları bizleriz. Ve en önemlisi bu salonda 
oturan bizler geri dönüşü olmayacak, insanlık ailesinin şimdiye 
kadar karşılaştığı en büyük ortak sorun olan “iklim değişikliği” 
konusunda bir şeyler yapabilecek tek nesiliz… Artık, doğanın 
çığlığını duymazdan gelemeyiz. 

Değişmek zorundayız; değişebiliriz ve  
bizler değiştiren olmalıyız! 

Ünlü bir Afrika atasözünü hatırlatmak isterim. “Bu dünya bize 
atalarımızdan miras kalmadı, biz onu çocuklarımızdan ödünç 
aldık; daha fazla geç kalmadan harekete geçme zamanı.”  

BİZLER DEĞİŞTİREN 
OLMALIYIZ! 

LEVENT DEMİREL:

ZİRVEDE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN TURİZM 
DESTİNASYONLARINA ETKİSİ KONUŞULDU

Zirvede, TÜRSAB’ın düzenlediği “İklim Değişikliğinin 
Turizm Destinasyonları Üzerine Etkisi” başlıklı 
panelde küresel iklim değişikliklerinin turizm 
sektöründe yarattığı etkiler konuşuldu. TÜRSAB 
Stratejik Planlama, Koordinasyon ve Pazarlama 
Grup Başkanı Levent Demirel’in açılış konuşmasıyla 
başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç 
Dr. Sevil Acar moderatörlüğünde gerçekleşen panele; 
Cape Town International Convention Centre CEO’su 
Julie-May Ellingson, UNDP Türkiye Mukim Temsilci 
Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, Ankara Üniversitesi 
Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Somuncu ve WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli konuşmacı olarak 
katıldılar.

Konuşmasına “Çevrebilimciler, yeterli sayıda ağaç 
dikme görevi başarılabilirse, bunun iklim değişikliğine 
etkisinin rüzgar türbinlerinden daha fazla olacağını 
ifade ediyor. Verilere göre, bu sorunun çözümü için  
3 trilyon ağaç dikilmesi gerekiyor” sözleriyle 
başlayan Levent Demirel , TÜRSAB olarak zirveye 
katılan misafirler adına, TEMA Vakfı Erzurum 
Palandöken Ormanı’nda 300 ağaç dikerek bu sürece 
katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.
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AKDENİZ 
BTK’YA
YENİ HİZMET 
BİNASI
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan 
Antalya’da TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu 
Yeni Hizmet Binası törenle açıldı. TÜRSAB Akde-
niz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut’un 
ev sahipliğini yaptığı tören, Suriye’nin kuzeyinde 
gerçekleşen “Barış Pınarı Harekatı” nedeniyle mü-
ziksiz düzenlendi.

Firuz B. Bağlıkaya:
“YEREL HİZMETTE GÜÇLÜ  
OLACAĞIMIZA SÖZ VERDİK”

Binanın açılışını yapan TÜRSAB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜRSAB’ın yeni 
Yönetim Kurulu’nun göreve gelir gelmez 35 böl-
gedeki hizmet binalarını yenilemeye başladığını 
ifade ederek, turizmin başkenti Antalya’ya ayrıcalık 
tanıdıklarını vurguladı. Binaları yenileyerek seyahat 
acentalarına daha iyi hizmet vermeyi amaçladık-
larını söyleyen TÜRSAB Başkanı; “Biz hizmetin 
yerelde daha güçlü olması sözü ile göreve geldik. 
Dolayısıyla aynı şekilde uyguluyoruz. İstanbul’dan 
Türkiye’nin her yerindeki turizm hareketini yö-
netmek kolay değil. 81 vilayet, 20’ye yakın beldede 
organize olmuş vaziyetteyiz. Dolayısıyla 100’e yakın 
noktada hizmet veriyoruz” dedi.

Antalya’nın turizm başkenti olduğuna dikkat çeken 
Bağlıkaya; yeni hizmet binasının bölgenin ihtiyaç-
larına karşılık verecek nitelikte tasarlandığını ifade 
ederek, acentaların hizmetine sunulan seminer ve 
toplantı salonlarıyla yeni dönemde verimli çalışma-
lar yapılmasını hedeflediklerini belirtti.

Ferit Turgut:
“YENİ BİNAMIZ FİKİR ÜRETME,  
ÇÖZÜM BULMA MERKEZİ OLACAK”

Yeni hizmet binasının üyelere en iyi şekilde hizmet 
vereceğini ifade eden TÜRSAB Akdeniz Bölge 
Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut ise “Değişim 
diye yola çıktığımız günden beri tohumlar yeşerdi. 
Açılışını yaptığımız ofisimize sadece ofis değil, top-
lanma merkezi, fikir üretme merkezi, çözüm bulma 
merkezi vizyonu ile bakıyoruz. ‘Değişim’ dediğimiz 
günden beri üyelerimizin sorunlarını çözüyoruz. 
Yönetim Kurulu toplantılarını herkese açıp, mes-
lektaşlarımızın meclisi haline getirdik. Her fikre ve 
eleştiriye masamızı açtık. Her birini değerlendirdik. 
Sonuna kadar takip ettik. Daha iyilerini yapmak ve 
meslektaşlarımızın aidiyet duygularını geliştirmek 
için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
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TÜRSAB’ın da içinde yer aldığı İstanbul Turizm 
Platformu’nun tanıtım toplantısı öncesi TÜRSAB 
Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ile İstanbul Büyükşehir 
Belediye  Başkanı Ekrem İmamoğlu ikili görüşme ger-
çekleştirdi. Görüşmede Bağlıkaya İmamoğlu’ndan 9+1 
turizm yol güzergah belgelerinin kaldırılmasını ve seya-
hat acentalarının ulaşım işlerini rahat yapabilmeleri için 
gerekli iznin verilmesini talep etti. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, turizm ulaşımı so-
rununu birkaç hafta içinde çözeceklerinin sözünü verdi.

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
TÜROB, TTYD, İRO, TURYİD Yönetim Kurulu 
Başkanlarının katıldığı tanıtım toplantısında bir konuş-
ma gerçekleştiren TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, 
İstanbul’un sahip olduğu değerlerle dünyanın dört bir 
yanından turist çektiğine vurgu yaparak, şehri ziyaret 
eden yabancı ziyaretçi sayısının 2019 yılı sonunda 15 
milyonu bulmasını beklediklerini dile getirdi. 

Bağlıkaya; “Ziyaretçi sayısındaki artış elbette memnu-
niyet verici ama asıl hedefimiz turizmden elde ettiğimiz 
geliri artırmak, gelen misafirlerimize İstanbul’u tam 
anlamıyla yaşatmak. Bu bağlamda İstanbul’un var olan 
marka değerini daha da üst noktalara taşıyacak, destinas-
yon imajımızı güçlendirecek adımların atılması büyük 
önem taşıyor. İstanbul köklü bir geçmişe, tarihi, kültürel 
ve doğal zenginliğe sahip bir kent.  Genç ve dinamik 
nüfusu, gelenekselle moderni buluşturan yaşam tarzı 
ve Türk misafirperverliği İstanbul’u özgün kılan diğer 
özellikler.  Bu güzel değerimizi tüm dünyaya açarak 
daha görünür kılacak bir yaklaşım sergilemeliyiz. Bu 
bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
kurulan İstanbul Turizm Platformu’nun, sektör temsil-
cilerini bir araya getiren yapısıyla önemli bir işlevi yerine 
getireceğine inanıyoruz” dedi.

9+1 Turizm Yol Güzergah Belgesi 
Sorununu Çözme Sözü

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NDAN  

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, 
binlerce seyahat acentasının İstanbul’da 
yaşadığı taşıma sıkıntısını kürsüden dile
getirdi. 

“Turizmcilerin Önünü Açacak Hukuki 
Düzenlemeler Bir An Önce Yapılmalı”

İstanbul’un, taşıdığı zengin kültürel ve turis-
tik potansiyel ile bugünün ve geleceğin en 
büyük marka şehri olacağı bilinciyle hare-
ket edilmesinin önemine değinen TÜRSAB 
Başkanı, turistlerin şehirde özgürce gezmesi 
için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılarak, 
turizm sektörünün önünün açılması gerek-
tiğini belirtti.
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TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, binlerce 
seyahat acentasının İstanbul’da yaşadığı taşıma sı-
kıntısını kürsüden dile getirdi. “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi UKOME kararları ile seyahat acentala-
rının tur ve transfer hizmetlerinde karayolu taşıma 
araçlarına “Yol Güzergâh Belgesi” alma zorunluluğu 
maalesef halen devam etmektedir. Bu durum, seya-
hat acentalarımızın faaliyetlerini kesintiye uğrat-
makta, turistler sorgulanmakta, özellikle havaalan-
larında turist nezdinde tedirginlik, güvensizlik ve 
imaj kaybı oluşmaktadır. Türk misafirperverliğini 
İstanbul’da en üst seviyede göstermemizin önündeki 
bu sorunun ortadan kaldırılması büyük önem taşı-
maktadır. Birliğimizin, sorunu doğru anlatan yak-
laşımı ile Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri, 
UKOME kararları ile turizm faaliyeti kapsamındaki 
taşımacılık işlerinde (tur ve transfer) yol güzergâh 
belgesi düzenlenmesine gerek olmadığına karar 
vermiş ve anılan karar ile birlikte Büyükşehirlerde 
bu konu, sorun olmaktan çıkmıştır. Bugün, turist 
taşımacılığı yapan binlerce seyahat acentamız he-
yecanla bekliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
olarak; Ankara ve İzmir’den sonra, İstanbul’da da 
bu soruna çözüm bulunacağının müjdesini sizden 
bekliyoruz. İnanın bu yöndeki kararınız, İstanbul 
turizminin gelişmesine, hizmet kalitesinin yüksel-
mesine ve turist memnuniyetinin artmasına büyük 
katkı sağlayacaktır. Tüm amacımız hizmet kalitemizi 
maksimuma çıkarmaktır. Turistin İstanbul’dan tekrar 
gelme planları yaparak ayrılmasını sağlamaktır” dedi.

İMAMOĞLU TURİZM ULAŞIM SORUNUNU
BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE ÇÖZMEK İÇİN SÖZ 
VERDİ

TÜRSAB Başkanı’nın ardından kürsüye çıkan 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, turizmin en bü-
yük lokomotifi olacak diye nitelendirdiği İstanbul 
Turizm Platformu’nu çok önemsediğini belirtti. 
İstanbul’un dünya turizm kentleri arasında ilk 5’e 
girmesini istediklerini söyleyen İmamoğlu, “Turizm 
Master Planı hazırlamak amacıyla Turizm Çalıştayı 

İmamoğlu kürsüden, TÜRSAB Başkanı Firuz B. 
Bağlıkaya’nın konuşmasında değindiği turizm 
ulaşımıyla ilgili sorunları çözmek için söz verdi. 

“ÇOK YAKIN BİR ZAMAN DİLİMİNDE  
BU SORUNU ÇÖZECEĞİZ”

düzenleyeceğiz. Hepinizin bu çalıştaya hazırlık-
lı olmasını istiyoruz” dedi. İmamoğlu kürsüden, 
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın konuşma-
sında değindiği turizm ulaşımıyla ilgili sorunla-
rı çözmek için söz verdi. İmamoğlu, “TÜRSAB 
Başkanı bize buradan mesaj verdi ve söylediklerinde 
haklı. Bu konu uzun süredir sorun teşkil ediyor. 
Konuyla ilgili Sayın Başkan’a girişte de söyle-
dim. Bana konuyla ilgili sunum yaptılar.  Ama bir 
iki teknik konuda meslek sahibi uzman kişiler-
le görüşülmesi gerektiğini tavsiye ettim. Genel 
Sekreterimiz’den de sektör temsilcileriyle bir araya 
gelmelerini istedim. Çok yakın bir zaman diliminde 
bu sorunu çözeceğiz” şeklinde konuştu.
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2019 hac değerlendirmesi ve 2020 hac organi-
zasyonu toplantısı TÜRSAB Genel Merkezi’nde 
gerçekleşti. Toplantıya TÜRSAB Yönetim Kurulu 
Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, TÜRSAB Yönetim 
Kurulu Üyesi H. İbrahim Canatan, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Hac-Umre Hizmetleri Genel Müdürü 
Remzi Bircan, Diyanet İşleri Başkanlığı Kurullar 
ve Koordinasyon Daire Başkanı Muhammed Zeyd 
Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac-Umre Bilgi 
İşlem Sorumlusu Osman Balcı, Hac-Umre Genel 
Müdürlüğü Acentalar Büro Şefi Yavuz Gündüz 
Sözbir ve Hac-Umre turizmi yapan çok sayıda se-
yahat acentası temsilcisi katıldı.

Seyahat acentalarının büyük ilgi gösterdiği toplan-
tıda bir konuşma yapan TÜRSAB Yönetim Kurulu 
Başkanı Firuz B. Bağlıkaya; “Hac ve Umre çok özel 
bir ihtisas alanı. Verdikleri hizmet itibarıyla Hac-
Umre acentalarımız sektörümüz için çok önemli. 
Hac-Umre acentalarının sorunlarını çözmek için 
çalışıyoruz. Biz sözümüzü tuttuk, Hac ve Umre 
acentalarımızdan haksız bir şekilde para toplanma-
sını engelleyeceğiz demiştik. Engelledik. Tur onay 
yazısını kaldırdık. Bu toplantı sektörde yaşanan so-
runların çözümü noktasında büyük önem arz ediyor. 
Çünkü konunun uzmanları burada. Umarım yeni 
dönem hepimize hayırlı uğurlu olur” dedi.

Yaptığı konuşmada 2019 Hac-Umre sezonunu de-
ğerlendiren TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi H. 
İbrahim Canatan; “Biz ortak bir çalışma içerisinde 
Hac ve Umre acentalarının sorunlarına çözüm ara-
mak için buradayız. TÜRSAB olarak geçen sene 
Mekke ve Medine Havalimanları’nda seyahat 

acentalarına en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Bu sene 
yüzümüzün güldüğü bir sezon geçirdik. Umuyoruz 
ki; 2020 sezonu daha da iyi geçecek” dedi.

HAC-UMRE TURİZMİNDE  
E-DEVLET DÖNEMİ

Toplantıda 2020 hac organizasyonunda devreye 
giren yeni uygulamalar hakkında bilgilendirme 
yapıldı. Toplantıya katılan acentalara 2020 Hac-
Umre kayıtlarının e-devlet üzerinden yapılaca-
ğı duyuruldu. Oturumu yöneten Diyanet İşleri 
Başkanlığı Hac-Umre Hizmetleri Genel Müdürü 
Remzi Bircan; “Geçen sezon tüm Müslüman ülke-
lere Türkiye Cumhuriyeti olarak parmakla gösteri-
leceğimiz bir şekilde hizmet verdik. Bakanlığımızla 
birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucu 2020 
için birtakım değişiklikler yaptık. Hac-Umre ön 
kayıtlarının e-devlet üzerinden yapılması en büyük 
yeniliklerin başında geliyor” diye konuştu.

2019 hac-umre sezonunu değerlendiren Hac-Umre 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kurullar ve Koordinasyon 
Daire Başkanı Muhammed Zeyd Özel; hac ücretle-
rinin tahsili, yeni vize sistemi, kafile başkanları, hacı 
adaylarının yaşadığı ulaşım ve konaklama, yemek 
hizmeti, ön denetim ve kimlik kartları ile ilgili ya-
şanan sorunlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac-Umre Bilgi İşlem 
Sorumlusu Osman Balcı ise acenta temsilcilerine 
e-devlet uygulaması üzerinden ön kayıtların nasıl 
yapıldığını uygulamalı olarak anlattı. 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE VE HAC-UMRE  
ACENTALARI TÜRSAB GENEL MERKEZİ’NDE BULUŞTU
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Online 
B2B Turizm 
Platformu

Güvenli Paket Tur 
Sigorta Yapısı

Tek Tıkla Binlerce  
Acentanın Paket 
Turlarına Erişim imkanı

Tüm Paket Tur 
Türleri Tek Bir 

Platformda 
Buluşuyor

Şeffaf, Güvenli ve 
Daha Uygun Tur 
Paketleri

Üyelerimizi ve dolayısıyla seyahat severleri, TÜRSAB 
güvencesiyle yeni bir iş modeliyle tanıştırıyoruz. 

Turizm sektörünün en köklü kurumu olan TÜRSAB, 
üyelerine büyük fayda sağlayacağı dev bir dijital projeye 
imza atarak, “TÜRSAB Rota Paket Tur Pazaryeri” projesini 
hayata geçiriyor.

TÜRSAB’ın projesi “TÜRSAB Rota”, sektöre yepyeni bir soluk 
kazandıracak ve yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

Turizmin 
 Yeni Rotası

TÜRSAB Rota Günlük ve Paket Tur Pazaryeri

Online başvuru ve bilgi için: www.tursab.org.tr/tursab-rota


