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Turizmde Son Nokta V.I.P dergimiz, Nisan-Mayıs
sayısı ile sektöre merhaba dedi.Türkiye’de ve
yurtdışında ulaştığımız okurlarımızla kendimizi ifade
etmenin, sesimizi duyurmanın ve paylaşmanın haklı
gururunu yaşıyoruz.

Our journal Turizmde Son Nokta V.I.P has said hello
to the sector with the issue of April-May. We feel
right proud of expressing ourselves, becoming
popular and sharing with our readers in Turkey and
abroad that we have reached.

Turizmde Son Nokta V.I.P, dergi olarak sektörde
yepyeni konu ve konuklarıyla 2. sayımızda da
yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz.

We as Turizmde Son Nokta V.I.P. journal continue
putting signature to innovation on our second
issue with totally new subjects and guests from the
sector.

İlk sayı heyecanını dağılımın ardından aldığımız
geri dönüşlerle yaşamak oldukça keyifliydi.
Turizm Bakanlığı’ndan, sektör başkanlarımıza,
resmi makamlardan, otel genel müdürlerimize,
halkla ilişkiler ajanslarımıza, acentalarımıza ve iş
dünyamıza sonsuz teşekkürler ediyoruz.
Her seferinde bir öncekinden daha güzel
işler yapmanın arzusuyla bundan böyle
tüm sayılarımızda da aynı başarıyla devam
edeceğimizi umut ediyoruz.
Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum ve herkes için güzel bir sezon diliyorum.

It was quite pleasant experiencing the first issue
excitement with feedbacks after distribution.
Endless thanks to ministry of tourism, our sector
presidents, official authorities, and general
directors of hotels, the public relations agencies,
agencies and our business world.
We hope continuing with same success in our all
issues with each time desiring to do things better
than the previous one.
I want to thank all our friends those who
contributed and I wish a good season for
everybody.

Turizmde Son Nokta, içeriğinde bulunan yazılar ile ilgili
çıkabilecek olan hatalı bilgilerden dolayı dergi herhangi
bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yazıların sorumluluğu
yazarlarına, ilanların sorumluluğu ise reklam verenlere aittir.
Turizmde Son Nokta’ da bulunan yazı, fotoğraf ve görsellerin
kullanılması ve kopyalanması yasaktır.
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“Altındağ’daki Büyük Değişimin Mimarı”

Altındağ Belediye Başkanı
Veysel Tiryaki

Bir kentin kimliğini oluşturan her şey o kentin tarihinde gizlidir.
Dolayısıyla tarihi unsurlar o kentin kalbidir, vazgeçilmezidir. Ankara’nın
neredeyse tüm tarihi mekanları Altındağ’da bulunuyor. Altındağ
Belediyesi de üstüne düşen sorumluluğun farkında ve “önce insan”
diyen bir başkana sahip… Veysel Tiryaki ile birlikte Altındağ’ın konuşma
zamanı geldi; çünkü o “ Bir başkent ne kadar susturulursa susturulsun, o
yine konuşur.” diyerek 2004 yılından beri Altındağ’da pek çok ilke imza
atıyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana “değişim” için yola çıkan ve
söz verdiği gibi çok kısa sürede Altındağ’ı şaşırtıcı düzeyde değiştiren ve
son dönemlerde özellikle aldığı ödüllerle de adından söz ettiren Veysel
Tiryaki ile merak ettiklerimizi konuştuk. Bizlere, başkan olmanın iyi ve
zor taraflarını, şimdiye kadarki projelerini, nasıl bir belediye devraldığını
ve neleri değiştirdiğini, yaptığı ve gerçekleşmesini beklediği projelerini
anlattı.
Belediye Başkanı olarak çok başarılı bir profil çiziyorsunuz. Bu
başarınızı neye bağlıyorsunuz?
Başarı tesadüfen gelip kapınızı çalmaz. Başarının altın kurallarından
ikisi de disiplin ve sürekliliktir. Altındağ Belediyesi bugün kamuoyunda
gerçekleştirdiği çalışmalarla başarılı bir belediye olarak görülüyor. Yerel
yönetimlerde başarının iki temel dayanağı var. Biri belediyenin insan
kaynağını iyi yönetmek, biri de belediyenin para kaynağını iyi yönetmek.
Biz ikisini de iyi yapıyoruz. 2006 yılında kaynaklarını en etkin kullanan
kamu kurumu seçildik ve ödülümü Başbakanımız R.Tayyip Erdoğan’ın
elinden aldık. Para ve insan kaynağını iyi yönetmenin yanı sıra, bunları
yönetirken adaletli ve kararlı olmak da çok önemli… kararlılığımızdan hiç
ödün vermedik, bugün herkes bizi takdir ediyor. Güven sağlamak için
uzun soluklu bir çalışma yürütmeniz, her konuda herkese eşit muamele
yapmanız gerekir. Biz 2012 yılı sonuna kadar 25 binden fazla gecekondu
yıkımı yaptık. Üstelik kavgasız, gürültüsüz…
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Everything that makes up the identity of a city is hidden in the history
of that city. Therefore the historical elements are the heart of this city,
a must. Nearly all the historical places of Ankara are in Altındag. And
Municipality of Altındag is aware of its part and has a president who
says “human is first”… It is time to talk for Altındag together with
Veysel Tiryaki, because he brings something new in Altındag from 2004
by saying “It doesn’t matter whether a capital city is made silenced, it
will speak again”.
You are drawing very successful profile as a mayor. How do you
explain this success?
Success doesn’t come to ring your door by chance. The discipline and
continuity are two gold rules of success. Municipality Altındag seems
as a successful municipality in public with its work. There are two
essential bases in local government. One of them is managing human
resources and another is managing money source of municipality. We
are doing both well. We have been chosen as a municipality, which is
effectively using its source and we have taken our awards from hand of
our Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan. As well as managing human
and money source, being fair and being committed when managing
them is very important. We have never made concession from our
determinedness, today everybody appreciate us for determinedness.
You must carry out long-term works, you must treat everyone equally
for providing confidence. We have made the destruction of slums more
than 25 thousands until the end of 2012. If we have made nepotism,
we haven’t destructed our acquaintance’s houses when we have
destructed the others houses, how we could come to this stage? After
having destructed these houses, how could I be the mayor, who has
taken the highest vote in Ankara? Our success lies here. I am very afraid
of failure. If I feel that I fail in citizen’s eyes, I will leave the mayor.

“Ben büyük söz
söylemek istemem,
büyük iş
yapmak isterim”
Eğer adam kayırsaydık, birini yıkarken, tanıdıklarımızın
evlerini yıktırmasaydık, bu aşamaya gelmemiz mümkün
olur muydu? Bu evleri yıktıktan sonra Ankara’da en yüksek
oyu alan belediye başkanı olmamız mümkün olur muydu?
Bizim başarımız işte burada yatıyor. En çok korktuğum şey
başarısızlıktır. Vatandaşın nezdinde, başarısız olduğumu
hissettiğim gün, belediye başkanlığını bırakırım.
Başkan olarak öncelikleriniz ve ilkeleriniz neler?
Adil olmak, dürüst olmak, tarafsız olmak, şeffaf olmak
belediyecilik anlayışımızda önemli yer tutuyor. Bugün
Altındağ’da herkes bilir ki, bizim belediyemizde asla rüşvet
olmaz, belediye başkanını tanımak torpil sağlamaz, hak,
hukuk ve adalete uygun olmayan işlere sırf birilerine rant
sağlamak için “evet” denilmez. TOKİ’den devraldığımız
Maliye arazilerini, gecekondusu olup tapusu olmayan
vatandaşlara çok uygun koşullarla satıyoruz. İsteseydik,
dışardan birilerine de satabilirdik bu arsaları. Kanunsuz bir
durum olmazdı, dışardan birilerine satmak. Ancak problem
çözülmezdi. 50 yıl daha buralarda yapılaşma başlayamazdı
o zaman. Yerindelik ilkesine önem verdik.

What are your principles and priorities as a Mayor?
Being fair, impartial, and transparent has an important
place in our understanding of municipality. Today
everyone knows in Altındağ that there isn’t bribe in our
municipality, being a friend of the mayor doesn’t mean a
friend at court, we do not say “yes” to works, which aren’t
suitable to right, law, justice, for only giving unearned
income to someone. We are selling revenue lands, which
are taken over from TOKİ, to citizens with suitable terms,
who has slum but doesn’t have deed. If we have wanted,
we could sell these lands to someone from outside.
Selling to someone from outside isn’t an illegal situation.
However problem isn’t resolved. Construction wouldn’t
have started in here for approximately 50 years. We have
attached importance to the principle of propriety. We
wanted to get benefit from this right our citizens, who have
slum but haven’t deed. We have destructed more than 25
thousands slums. You watch elsewhere, pandemonium is
breaking out for a home. There are fighting images with
stones and sticks in televisions…We haven’t live such
image even once. Anymore people come themselves
to say “Destroy our slums” in Altındağ, because trust
between us has been created. How this trust has been
created? We have never leaved from justice. We are
transparent and fair in all matters.
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Proje dahilinde yaptığımız sosyal donatı alanları, kafeler, kütüphaneler ve
insanların oturabileceği mekanlar da açılınca bölge hem sosyal, hem kültürel
hem de ticari olarak büyük bir kalkınma yaşadı. Bugün Hamamönü dünyanın
her yerinden turistlerin, yabancı gezi kafilelerinin bir numaralı gezi durağı haline
geldi. “Hamamönü Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Destinasyonu” 2011 yılının
“Avrupalı seçkin turist destinasyonu” seçildi. Daha sonra turizm oscarı olarak
adlandırılan “Altın Elma” ödülünü de aldık. Hamamönü’nün uluslar arası alanda
tanınıyor olmasında yurt dışından aldığımız çok önemli ödüllerin büyük etkisi oldu.
Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?
Sorularınız için teşekkür eder, sizin aracılığınızla herkesi Hamamönü’nü ve
Altındağ’ı yakından tanımaya davet ederim. Çünkü artık Altındağ zamanı…

Çünkü Artık Altındag Zamanı...
Altındağ’da gecekondusu olup, yıllarca tapusunu alamamış
vatandaşlarımız bu haktan faydalansın istedik. 25 binden fazla
gecekondu yıktık. Başka yerlerde izliyorsunuz, bir ev için kıyamet
kopuyor. Taşlı sopalı kavga görüntüleri televizyonlarda… Bir kere bile
böyle bir görüntü yaşamadık. Altındağ’da artık insanlar kendileri gelip
“gecekondumu yıkın” diyorlar. Çünkü güven oluştu. Güven nasıl oluştu?
Adaletten hiç ayrılmadık. Her konuda şeffaf ve adiliz.
Altındağ’da gerçekleşecek yeni yatırımlar daha hayata geçmeden
büyük ilgi görüyor. Önümüzdeki günlerde bizi ne gibi sürprizler
bekliyor? Yeni projelerinizden bahseder misiniz?
Altındağ’ı zirveye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Son birkaç
yılda rekor yatırımlara imza attık. Bütçemizin yarısını yatırıma harcıyoruz.
Sadece 2012 yılında 71 milyon TL yatırım yaptık. 25 binden fazla
gecekondu yıktık, yeni yollar açtık. Toplu konut projelerini hayata
geçirdik. Farklı mahallelerimizde Gençlik Merkezi ile Kadınlar Eğitim
ve Kültür Merkezleri açtık. Altındağ’da 20 tane anaokulu yapıyoruz.
8 yılda 27 dev park yaptık. 15 spor tesisini Altındağ’a kazandırdık.
Tarihi koruma projelerini hayata geçirdik. Hamamönü’nü restore
ettik. Ulucanlar Cezaevi’ni yıkılmaktan kurtardık, restore ederek müze
ve kültür sanat merkezi olarak açtık. Şu anda da Altındağ’da 20’den
fazla şantiyemiz var. Köy Park Açık Hava Müzesi yapıyoruz Altındağ’a.
Türkiye’de ilk olan bu proje ile çocuklarımıza 100 yıl öncesinin köy
hayatını tanıtacağız. Altındağ’a iki yeni yüzme havuzu yapıyoruz. Mesire
alanını yeni bitirdik. Ankara’nın en modern kurban kesim alanını Kurban
Bayramı’na yetiştireceğiz. Çinçin’de 3. Etap toplu konut projemiz devam
ediyor. Başpınar Mahallesi’nde yine TOKİ ile gerçekleştireceğimiz konut
projemiz başladı. Kadın eğitim ve kültür merkezleri ile gençlik merkezleri
projelerimiz devam ediyor. Anaokulları yapmayı sürdürüyoruz.
Engellilere yönelik bir projemiz var. Yeni dönemde onu hayata
geçirmeyi arzu ediyoruz.
Ankara’nın yeni turizm cenneti Hamamönü küllerinden yeniden
doğup, başarıya ulaştı? Hamamönü’nü artık bütün dünya biliyor,
bunu nasıl başardınız?
Hamamönü’nde restorasyon çalışmalarına ilk olarak 2007 yılında
İnci ve Dutlu sokaklarda başladık. Yüzlerce evi kapsayan yenileme
ve sokak sağlıklaştırma projesinde, bölgenin çehresi de inanılmaz
biçimde değişti. Bölgede tüm elektrik ve telefon tesisatı yeraltına alındı,
sokak ve kaldırım taşları orijinaline uygun olarak yenilendi, evlerin dış
cephe yenilemeleri de asıllarına uygun olarak yapıldı. Restorasyon
çalışmalarının bitirilmesinden sonra çevre düzenlemeleri de yapılınca bir
çöküntü bölgesi, bir turizm cennetine dönüştü.
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New investments in Altındağ attract attention without being
realized yet. What surprises await us in the coming days? Could
you tell about your new projects?
We are working with our all power move Altındağ to the summit.
We have signed in record investments We are spending half of our
budget for investment. Just in 2012, we have invested 71 million TL
investments. We have destructed more than 25 thousands slums
and we have built new roads. We have implemented public housing
projects. We have opened the Youth Centre and Women’s Educational
and Cultural Centre. We are building 20 kindergartens. We have built
27 huge parks in 8 years. We have gained 15 sports facility to Altındağ.
We have implemented Historic Preservation projects. We have restored
Hamamönü. We have saved Prison Ulucanlar from destruction, have
restored and opened as centre of museum and culture and art. Now
there are more than 20 shipyards in Altındağ. We are building Village
Park Open Air Museum in Altındağ. We will introduce 100 years history
of village to children with this project, which is the first one in Turkey.
We are building 2 new swimming pools in Altındağ. We have just
finished picnic area. We will rush to finish the most modern sacrifice
cutting area in Ankara until Sacrifice Festival. The third mass housing
stage continues in Çinçin. In Beşpınar neighbourhood, our housing
projects which we will build with TOKİ, have started. Our Women’s
educational and culture centre and the youth centre projects continue.
We are maintaining to build kindergartens. We have a project for
disabled people. We want to implement this project in new term.
Ankara’s new tourism heaven Hamamönü has reached to success
by reborning from ashes. The entire world knows Hamamönü, how
have you made it?
At first we have started restoration in İnci and Dutlu streets of
Hamamönü in 2007. In projects covering hundreds of houses
renovation and street rehabilitation incredibly changed street face of
area. All electrical and telephone installations were taken underground,
streets and paving stones were renewed in accordance with the
original, renovations of the houses exterior were done in accordance
with the original. A collapse region turned into the tourism heaven after
restoration works finished and completing of environmental regulations.
Region have lived a great development due to the social facilities within
the projects, cafes, libraries and opening place in which people can sit.
Today Hamamönü is the first stop trip of foreign trip procession and
tourists who come all over the world.

Veysel Tiryaki Kimdir?
1965 yılında Bolu Dörtdivan’da dünyaya geldi. İlkokulu Dörtdivan’da, ortaokulu
Gerede’de, liseyi ise Bolu’da okudu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’ni kazandı. Mezun olduktan sonra, kısa bir süre Maliye
Bakanlığı’nda Denetim Elemanı olarak görev yaptı. Ardından kaymakamlık sınavını
kazandı. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri olarak il ve ilçelerde kaymakam ve
vali yardımcısı olarak görev aldı. 1992 yılında yerel yönetimler alanında mesleki
incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere’de kaldı. 1998-1999 yıllarında
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde “Kamu Yönetimi Yüksek Lisans”
programını tamamladım. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Kamu
Yönetimi alanında da master yaptı. Şu anda Ankara Üniversitesi’nde doktora
yapıyor. 2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde
Daire Başkanı olarak Ankara’ya tayinim çıktı. Ankara’ya geleli henüz kısa bir zaman
olmuşken, Belediye Başkanlığı adaylığı için görevimden istifa etti. 2004 yılında
Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2009 seçimlerinde ikinci kez tekrar Altındağ
Belediye Başkanı oldu. Halen aynı görevi yürütüyor.

“Adaletten hiç ayrılmadık...Bu konuda
şeffaf ve adiliz”
“Hamamönü Urban Design and Rehabilitation Destination” have been chosen
as “European Destination of Excellence” award in 2011. And then we took
award of “Golden Apple”, which is called tourism Oscar. Major impact awards
have been effected from abroad we took due to the fact that Hamaönü known
in the international area.
Finally, do you have anything to add?
Thank you for your questions, through you I would invite everyone to get to
Hamaönü and Altındağ, because it is Altındağ time.
Who is Veysel Tiryaki?
He was born in 1965 in Bolu, Dörtdivan. He studied primary school in Dörtdivan,
secondary school in Gerede, high school in Bolu. He entered in Faculty of
Political Sciences of İstanbul University in 1984. After he graduated he worked
as an Audit Officer in Ministry of Finance in a short time. Then he gained
examination admission to district. He worked as a local authority in Ministry
of the Interior and worked as a deputy governor and district governor in city
and district. He stayed in England to make occupational observations about
local government for 6 months in 1992. He completed “Master of Public
Administration” in Public Administration Institute of Turkey and Middle East.
He studied for master degree about Public Administration in Faculty of Political
Sciences of Istanbul University. Now, he doctorates in Ankara University. In
2003, he appointed from the Ministry of Internal Affairs to Head of the General
Directorate of Local Authorities. Not only been a short time after a mere mayor
in Ankara e resigned his commission for the nomination. In 2004 he was elected
Mayor of Altındağ municipality. Again the second time he elected Mayor of
Altındağ municipality elections of 2009. Still he carries out the same task.
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“En büyük arzum, özürlülerin ve
yaşlıların barınabileceği çağdaş yerler
yapmak...”
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
“1954 Akçakoca doğumluyum. Liseyi, ortaokulu Akçakoca’da,
üniversiteyi Ankara’da bitirdim. Daha sonra matematik öğretmeni
oldum ve 26 yıl matematik öğretmenliği yaptım. Emekli oldum. Biri
evli, iki erkek çocuğum var. İki torunum var.”
Ankara’nın “Nevin Annesi” olmak nasıl birşey?
Annelik kavramı, çok geniş bir kavram. Hatta gerçekten çocuklarımıza
ve çevremize iyi bir annelik yapabiliyor muyuz? Bir sürü eksiklerimiz
var. Her konuda herkesi kucaklayan sevgisiyle, edebiyle, hayasıyla,
eğitimiyle, özverisiyle, cefasıyla, vefasıyla her şey ile örnek olan bir
kişidir anne. O yüzden annelik çok zor. İnşallah hakkını vererek o iyi
annelik yapan annelerden oluruz diye düşünüyorum.”

Ankara’nın “Çok Sevdiği”

Nevin
Annesi

Turizmde Son Nokta olarak, “Ankara’nın sevilen annesi” olarak
nitelenen Nevin Gökçek ile bir söyleşi gerçekleştirdik. O iyi bir eş,
fedakar bir anne ve bir öğretmen. Tüm bu rollerine ek olarak yaşadığı
şehirde yardım isteyen herkese koşuyor. Ev ev geziyor. Nevin Gökçek’in
hayattaki en büyük arzusu, özürlülerin ve yaşlıların barınabileceği
çağdaş yerler yapmak. Sosyal güvencesi olmayan kadınlar için kadın
sağlık merkezi ve bir kadın sığınma evi açmayı hedefliyor. Tüm
bu koşturmacalarıyla hayat buluyor ve çalışmalarının çapı giderek
genişliyor.
She is beloved wife of Ankara Metropolitan Mayor Melih Gökçek. She
distributes aids to needier families. She helps disabled, elder people
and street children. She goes 400-500 houses every month.
As Final Point in Tourism, we had an interview with Nevin Gökçek
described as ‘Ankara’s beloved mother’. She is a good wife and
devoted mother and a teacher. In addition to all these roles, she
helps everyone who wants help in her city. She goes door to door for
helping. Nevin Gökçek’s greatest desire in her life is to help building
modern places for disabled and elder people. She targets to open a
women’s shelter and women’s health centre for women without social
security. All of these works make her more energetic and her works
expands increasingly.
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Kendi evlatlarınız “Nevin Anne” olmanızı nasıl karşılıyorlar?
“Çalışırken mecburen işiniz ön planda. Ev işi ön planda. Aslında
sıralamada ilk önce çocuklar, sonra işleriniz olmalı. Öğretmensiniz, size
emanet edilmiş çocuklar var. İşinizi yapacaksınız, aşınızı yapacaksınız,
çocuklarınıza iyi bakacaksınız. Biz çocuklarımıza iyi bir annelik yaptık
ama çocuklarımızı kucağımıza alıp yeterince okşayamadık. Her çalışan
anne gibi buna hala üzülürüm. Annelere tavsiyem, özellikle çalışan
annelere, ev işlerini biraz geriye bıraksınlar. ”

Can you briefly tell us yourselves?
“I was born in 1954, Akcakoca. I went to secondary and high school in
Akcakoca and I graduated from the university in Ankara. Then I started
as a math teacher, and I taught math for 26 years. I was retired. I have
two sons; one is married and I have two grandchildren.
How does it feel to be beloved mother of Ankara?
The concept of motherhood is so broad. Can we really be a good
mother to our children and our society? We have many deficiencies.
The mother is a role model for every subject with her everything, love
for everyone, education, devotion, discipline and loyalty. That is why
being mother is really tuff. I hope that we are good mothers with good
manners.
How do your children greet your being ‘Mother Nevin’?
“When you are working your job is coming front and the housework. In
fact, in the rankings children should come first. As a teacher, you have
been entrusted for the kids. You have to do your job; you have to deal
with children. We were a good mother for our children but we could
not show our love to them. As every working mother I still sorry for this.
My advices to mothers, especially working mothers, leave the house
works later.

“İnsanlar fikirlerini değiştirmeli,
güler yüzlü olmalı.”

Kadınların durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikler
çerçevesindeki gezmelerimiz sayesine her gece çeşitli olaylara
tanık oluyoruz. “Bu gence, bu yaşlıya, bu çocuğa acaba neler
yapabiliriz?” sorularıyla sürekli proje üretiyoruz. Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin yapmış olduğu gençlik merkezleri, çocuk kulüpleri, yaşlı
merkezleri, kadın merkezleri, sığınma evleri hep bu gezilerle tekrar
tekrar gözleniyor ve toplumun yaraları olan durumlara dair projeler
oluşuyor. Mesela en basiti şefkat evleri, hastane kapılarında bekleyen
kadınlarımız, otel parası bulamayan anneler babalar, banklar üzerinde
yatıyorlar. Basında görüyorsunuz dayak yiyen, şiddet gören kadınları.
Anne çok kutsal bir varlık. Ne olursa olsun, annenin kötüsü olamaz.
Ne yazık ki, kaybedildikten sonra gözyaşı dökülüyor, hayattayken
değerini bilmek lazım. Dinimiz de bunu emretmiş. Bir anne karşılık
beklemeden evladına canını malını her şeyini veriyor. Bakın, dün gece
bile bunun canlı örneğini gördüm. Anne çok genç yaşta evlendiriliyor.
22 yaşında dul kalıyor 4 çocuğu ile birlikte. Herkes diyor ki, daha
gençsin sen, evlenirsen iyi olur. Kadın evleniyor ve kocası küçük
kızına tacizde bulunuyor. Hemen ayrılmak zorunda kalıyor. Gelini de
istemiyor. Kiralık ev tutuyor fakat 2 ay kirayı veremeyince 3. ay ev
sahibi çıkartıyor. Çocuğunu da bırakacak hiçbir yeri olmadığı için
pet şişe topluyor. Günde 1 lira kazanıyor. Kanser oluyor. Çok da
güzel bir kadın. Çöpten yemek toplayıp yiyiyor. Dolabını açtığımda,
buzdolabının kapağı üzerime düştü ve içinde hiçbir şey yoktu. 22
yaşında dul kaldığı zaman için “saçımı süpürge ettim, eşiği sırtıma
bağladım, tırpan yaptım, başkalarının bahçesini kazdım, o çocuklarımı
büyüttüm, kimseye muhtaç etmedim” diyor. Bugün o çocuklar o
anneye bakmıyor malesef.

How do you consider the status of women?
We witness to various events each night in our tours within the
framework of the activities realized by Ankara Metropolitan
Municipality. We product projects continuously by the questions
of ‘what we can do for this guy, child, old man?’ Youth centres,
children’s club, old age centres, women’s centres and women’s shelter
established by Ankara Metropolitan Municipality are observed by
these tours repeatedly and we tried to create projects for needers.
For example, the charity houses, our women who wait at the doors
of hospitals, parents who are not able to find money for hotel are all
stayed on banks in the parks. You can see women who experience
violence from the media. Nevertheless, the mother is sacred. Whoever
she does, all mothers are good. Unfortunately, after losing her we
cry over. However, we have to value them when they are alive. Our
religion commanded that. A mother gives everything to her children
without waiting anything in return. Ironically, I witnessed an example
even the last night. The mother was married off at a very young age.
She became a widow when she was 22 years old with her 4 children.
Everyone says her ‘you are young, you would better get married’. She
was getting married and her husband abused her youngest daughter.
She had to get divorced immediately. Now her son’s wife does not
want her. She rented a house but when she could not pay the rent of 2
months on the 3. Month house owner dispossessed her. She even does
not have any place to her child for working regularly she collects pet
bottles. She earns 1 TL in a day. She gets cancer. She is very beautiful.
She eats from the garbage. When I opened her refrigerator, its door fell
on me and there was nothing in it. She says ‘when I was a window in my
22, I worked hard, dug the gardens, and raised my children, never need
anyone’. Today, unfortunately those children do not deal with their
mother.

Bu tanık olduklarınız sizi nasıl etkiliyor?
“Bütün bu yaşananlar insana nefis terbiyesi oluyor. Ben kendimi
sorguladım. Nevin, istediğin zaman birşey alabilirsin ama derin
dondurucuya gereksiz öteberiyi niye dolduruyorsun dedim.
Gerekmeden biriktirmektense başkalarına vermek gerek.

How do the things that you witnessed affect you?
“All these experiences are self training for us. I questioned myself and
said ‘Nevin, you can buy anything whenever you want, why do you fill
your freezer with unnecessary things’. We have to give others instead of
putting aside.
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“Hayatta paylaşmayı
bilmek lazım... Sevgiyi de,
ekmeği de....”

Malesef herkes yapıyor bunu. Hep o gözlemlerimiz bunu sağlıyor aslında.
Yaşama daha değişik bir pencereden bakıyorsunuz. Hayatta paylaşmayı
bilmek lazım. Hiç kimsenizin kalmaması, çaresiz kalmak çok kötü birşey.
Bunun örneklerini her akşam yaşıyoruz. Çözüm üretirken de polise
başvuruyoruz, avukat tutuyoruz, eğer sığınma evine gidecekse müracaatını
yapıyoruz. Bir adres gösteriyoruz, yolları gösteriyoruz, tercihi kendileri
yapıyorlar. Kadın sığınma evinde 2-3 ay kalarak kendi ayakları üzerinde
duracak, eğitimini alacak, ondan sonra çalışmaya çıkacak. Bana devlet
baksın, ben yan yatayım durumu yok. Fakat, çocukları olup çalışma şansı
hiç yoksa biz ona bakıp kollamak zorundayız.”
Gecede kaç aile gezebiliyorsunuz? Tatil yapabiliyor musunuz?
“Gecede yedi eve gidiyorum. Bazen iki, en az dört ev. Haftada iki kez
kesin. Şimdi yaz mevsimindeyiz, her gün gerçekleştiriyoruz. Kendime ait
hiç zamanımız yok. Hiç tatil yapmayız. Eşim bir yere gidemeyince biz de
gidemiyoruz. Sık sık Akçakoca’ya annemi ziyarete giderim. Kendimize
zaman ayırıp 4 gün bir yere gidelim, mümkün değil. 38 yıldır evliyim, bu
hiç gerçekleşmedi.
Bundan sonraki hedeflerleriniz neler?
Benim amacım okula hiç gidemeyip hakikaten gitme şansı olmayanları
okula göndermek. Bu amaçla 450 çocuğa burs veriyorum. Bursu olsun,
evinin suyu aksın, elektriği yansın, o çocuğun orta olan başarı oranı iyiye
çıksın, amacım o. Sayın Başbakan sayesinde herkesin evine ufak tefek para
giriyor. Her zaman diyorum Sayın Başbakan’ımıza çok dua edin. Eskiden
engellisi olan çaresizdi, utanıyordu engellisi için. Dışarı çıkartmıyordu.
Şimdi haklarını aramak için merkezlere gidiyorlar. Kadınlarımız da
bilinçlendi. Kadın iyi kötü ayakta duruyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi,
yılda 3 kez 60 kiloya yakın yiyeceğini ve içeceğini veriyor. Kömürünü
veriyor 1 ton, her gün de kişi başına ekmeğini veriyor. Çok güzel bir
sistemi var.
Unfortunately, everyone does it. Our observations make us to consider
this. You can look at life in a different perspective. I have to know to share
in life. Because being alone and helpless is really tuff. We experience this
every night. When we find solutions, we apply to police, lawyers and if
they have to go women’s shelter, we make applications. We show the
address and ways but they make their choices. Women stay at shelter for
2-3 months, will stand on her feet, trained then she would start to work.
They even no chance to spoil it. But if she doesn’t have chance to work
because of her children we have to look after them.”
How many family visits can you do in a night? Can you have a
vacation?
“ I go seven houses in a night. Sometimes two but at least four houses.
But surely twice a week. Now we are in summer that is why we go every
night. I even do not have spare time. We do not have vacations. My
husband cannot go anywhere, so can I. I often go to visit my mother in
Akçakoca. Going somewhere is not possible for us. I have married for 38
years, it never happened.
What are your next goals?
My goal is to send the ones who really do not have a chance to go to
school. For this reason, I give scholarships to 450 children. My aim is to
give those scholarships, water, and electric for their house, to improve
their school success from good to excellent. By the help of Mr. Prime
Minister, everyone has some amount of money. I always say people
please pray for him a lot. Because in the past if you were disabled, you
were helpless, ashamed from it. They could not go out. Now they go
centres for their rights. Our women become self-aware. They can survive.
Ankara Metropolitan Municipality gives food and drink aid close to 60kg
3 times a year. They give coal aid for about a ton and they give bread for
everyone. They have good system.
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Birilerine Yardım Ettiğim Zaman

Mutlu Oluyorum...

Bilgisayara bastığınızda mesela Nevin Gökçek dediğinizde, nerede,
kaç çocuklu, kimde ne yapıyor, hangi sokakta oturuyor. Evi kira mı,
kaç çocuk çalışıyor, bir dokümanla her şey çıkıyor. Böyle olan aileleri
3 bölüme ayırmış Ankara Büyükşehir Belediyesi. Çok kötü, orta,
biraz iyi, kötü kategorilerdeki ailelere ihtiyaçlarını veriyor. Orta ve üst
düzey olan aileye daha esnek davranılıyor. Yaşlıya çok güzel hizmet
veriliyor. Engellisine bakıyor, onların yükü biraz olsun azalıyor.
Türkiye de bunu gerektiği gibi uygulayan tek belediye, Ankara
Büyükşehir Belediyesi.

When you check from computer, for example when you search for Nevin
Gökçek you can reach a document that contains every detail; address,
number of children, occupation, and economic information. Ankara
Metropolitan Municipality separated such families into 3 sections; Too
bad, normal and better. They give the needs of these families according
to their categories. They are flexible to the normal and better category
families. They service elder nice. They care for their disabled ones for
lightening their problems a little bit. The only Municipality that applies this
aid as needed is Ankara Metropolitan Municipality.

Eşiniz, sizin bu yardımlarınıza nasıl bakıyor?
Eşimin çok güzel bir yüreği vardır. Yaptığı her güzel şeyi herkese
anlatır, siz de yapın der. Yalandan nefret eder, Küçük yalanlar çok
tehlikeli, yalan yalanı doğurur der. Helal ve haram konusunda çok
dikkatlidir. Hiç gıybet yapmaz. Senin için bu dedikodu yapıyor
desem, duyduğum bir şeyi anlattırmaz. Siz kuyuya düşün, o tekrar
elini uzatır, sizi oradan çıkartır. Bilir sizin onun düşmanı olduğunu
ama, kin tutmaz. Öyle bir merhametli kalbi vardır. Mütevazidir. Çok
güzel meziyetleri vardır, çok beğenirim. Olayları ben anlattığımda
bana der ki, “sorma, git eksiğini tamamla”. Ben anlatırken gözleri
buğulanır ve devamını anlatma der. Çocuklarımıza karşı da yufka
yüreklidir bana göre.
Çok tehlikeli denilebilecek insanlar da var. Kimi dost edineceğinizi
ayarlayamıyorsunuz. Yüzünüze gülerken arkanızdan kuyunuzu
kazanlar çıkıyor. Gerçek islamiyeti yaşayamıyoruz. Cenabı Allah bize
fitneler, hasetler münafıklar ve kibirliler cennete giremeyecek diyor.
İnsanlarda güven duygusu kalmamış, yardım etmeye kalktığınızda
yardımı kabul etmiyor. Neden yardım ediyorsun diyen de var. Oysa
insanlar çevrelerinde başkalarını görmeli, fikirlerini değiştirmeli, güler
yüzlü olmalı, yüzünüz güldüğünde sadaka yerine geçecek kadar
değerli. Fakat bazı beyinler ve kalpler mühürlü. Benim yaşam tarzım
bu; birilerine yardım ettiğim zaman mutlu oluyorum.

How does your husband comment about your helps?
My husband is golden hearted. He tells every good thing that he does to
everyone and asks them to do so. He hates lie, he finds even the white lies
as dangerous, and he thinks that lies breed lies. He is very careful about
halal and haram. He never gossips. When I say this person gossips about
you he never wants me to tell what he/she tells. When you are in deep
hole, he would help you repeatedly and he would get you out. He knows
that you are his enemy but he never develops a grudge against you. He
is kind and modest he has very nice merits I like them a lot. When I tell
him the events, he says ‘please do not ask go ahead and handle it’. In my
opinion he is softhearted comparing with me he does not want me to tell
him more because of his icy eyes especially about our children. There are
people who could be considered as very dangerous. You cannot provide
close friends. Because there are, people who smile your face but try to do
things at behind. We cannot experience the real Islam. Almighty God says
that arrogant, envy, evil, guilt people could not reach the to the Heaven’s
gate. There is no sense of trust in anyone, when we want to help them,
they refuse this aids. They asked us why we help them. However, people
should visit others who are close, they should change their ideas and be
friendly, and your smile is valuable. Nevertheless, some minds and hearts
are closed to feelings. This is my life style; I become happy when I help
someone.
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Sağlık turizminde
büyük bir başarıya imza attık
“7 yılda 94 ülkede 500 uluslar arası etkinliğe katılarak
Türkiye’nin sağlık turizmini tanıttık”
Konseyi’nin katılımıyla 45 üye ülkeye ulaşan Dünya Sağlık Turizm
Konseyi-GHTC başkanlığı’na seçilen Emin Çakmak “Başkanlık bir
yıl sürecek, ama İstanbul ebediyen dünya sağlık turizminin merkezi
olacaktır. Türkiye’nin sağlık turizmi adına büyük bir başarıya imza
attık” dedi.
Sağlık turizminin dünyada giderek büyüdüğünü belirten Dünya Sağlık
Turizmi Konseyi-GHTC Başkanı, Türkiye Sağlık Turizmi KonseyiTHTDC Başkanı ve Türsab Başkan adayı Emin Çakmak, Türkiye’de
sağlık turizminde bir turistin ortalama harcamasının 8- 10 bin dolar
arasında olduğunu belirterek 2012’de 617 bin yabancı hastadan
Türkiye’nin 4.2 milyar dolar gelir sağladığını bildirdi. 2015 yılı
hedefinin ise 1 milyon turist ve 10 milyar dolar gelir olduğunu belirten
Çakmak, 2023 hedefini de 2 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir
olacağını söyledi. Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi’ni 2008 yılında 32
üye ile kurduklarını ve bugün turizmciler, hastanelerden oluşan 278
üyeye ulaştıklarını belirten Emin Çakmak, “7 yılda 94 ülkede 500
uluslar arası etkinliğe katılarak Türkiye’nin sağlık turizmini tanıttık”
dedi. Türkiye’nin turizmcilerini sağlık turizmi konusunda aydınlatma
toplantılarına Bursa, Ankara, Antalya, Alanya ve İstanbul’da devam
ettiklerini belirten Çakmak, “Türkiye’de Sağlık Turizminin “devlet
politikası” haline gelmesi üzerine, paydaşlarımız olan turizm seyahat
acenteleri, oteller ve zel sağlık kuruluşları yöneticileriyle buluşarak
bölgelerde hedeflerimizi belirliyoruz.
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Chosen as the president of World Health Tourism Council- GHTC
which was established with signs of 38 countries attending to
International Health Tourism Congress-IMTEC and has reached to 45
member countries with the attendance of Asian Pacific Council Emin
Çakmak said: “Presidency will last a year but Istanbul will be center
of world health tourism forever. We have achieved a great success on
behalf of health tourism of Turkey.”
Emphasizing that health tourism is growing in each day in the world
Emin Çakmak as the president of World Health Tourism CouncilGHTC, Turkey Health Tourism Council- THTDC and presidential
candidate of Türsab indicates that average spending of a tourist
is between 8-10 thousand dollar in health tourism in Turkey and
states that 617 thousand foreign patients provided 4.2 billion dollar
income to Turkey in 2012. Çakmak, who specified that his goals
are one million tourists and 10 billion dollar income in 2015, also
specified that his goals will be 2 million tourists and 20 billion dollar
income in 2023. Stating that they established Turkey Health Tourism
Council with 32 members in 2008 and today they have reached
278 members, including tourism professionals and hospitals Emin
Çakmak who said “We have introduced health tourism of Turkey by
joining 500 international activities in 94 countries in 7 years.”
2023 goal is 20 billion dollar
Stating that they continue their meetings in Bursa, Ankara, Antalya,
Alanya and Istanbul to illuminate tourism professionals of Turkey

“617 bin sağlık turisti Türkiye’ye 4.2 Milyar Dolar getirdi.
2023 hedefi 20 Milyar Dolar...”
Turizm çeşitliliğinin arttırılması, hızla gelişen sektörde etkin rol almak ve öncü
olabilmek adına sektörün tanışmasını ve iş birliği sağlanmasına çalışıyoruz.
Böylece Türkiye’nin ihtiyacı olan farklı turizm anlayışını geliştirerek dünya
sağlık turizmi pazarından her bölgenin pay almasını sağlamaya çalışıyoruz.
Bölge konseyleri kurularak bölgeler güçlenmeli ve her bölgenin farklı
alternatif turizmini ortaya çıkarmalıyız” dedi.
Emin Çakmak Türkiye’den ve dünyadan örnekler vererek sağlık turizmini
anlattığı toplantılarda, sağlık turizminin seyahat acenteleri, taşımacılar,
rehberler, otelciler ve hastanelerin işbirliği içinde olduğu zincirin halkaları
olduğunu anlattığını söyledi. “Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi
olarak 2008 yılında 32 kurucu üye ile yola çıktık. Hastaneler, oteller, klinikler,
medikal, SPA ve fizik tedavi merkezleri, acenteler gibi kuruluşlardan oluşan
paydaşlarla 278 üyeye ulaştık. Dünyanın en büyük sağlık konseyi konumuna
ulaştık. Son 5 yılda dünya etkinliklerinde diamond sponsor olduk. Bütün bu
çalışmalarda THTDC üyelerinin ve devletimin verdiği desteklere borçluyum.”
Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi’nin sağlık turizmi alanında dünyadaki en
büyük konsey konumunda olduğunu belirten Emin Çakmak, Türkiye’de sağlık
turizminin geliştirilmesi için devlet ve üniversitelerin desteğinin önemini
bildirdi. Emin Çakmak Monako’da 38 üyenin imzasıyla kurulan Dünya Sağlık
Turizm Konseyi’nin Asya Pasifik Konseyi’nin katılımıyla 45 üyeye ulaştığını
söyledi.
about health tourism Çakmak said “ On becoming
of Health Tourism to “state policy” in Turkey, we
determine our goals in regions, getting together with
tourism travel agencies, hotels and private health
institutions who are our partners. We are striving to
introduce sector and provide cooperation to increase
the diversity of tourism, take active part in rapidly
developing sector and be pioneer. Thus we are trying
to let all regions get a share from World health tourism
market by developing different tourism understanding
that is a need of Turkey. Regions must get stronger by
establishing regional councils and we should uncover
different alternative tourism of all regions.”
At the meetings in which Emin Çakmak explained
health tourism by giving examples from Turkey
and world he said that he explains to people that
health tourism is the ring of cooperation chain of
travel agencies, carrying agents, guides, hoteliers
and hospitals. He said “As Turkey Health Tourism
Development Council we started out with 32 founding
members in 2008. We have reached 278 members with
partners including hospitals, hotels, clinics, medicals,
SPA and physical therapy center and agencies. We
have reached the world’s largest health council. We
have been the diamond sponsor of world activities
in the last 5 years. I owe all of these to the supports
of THTDC members and my country”. Indicating that
Health Tourism Council is the world’s biggest council
in the field of health tourism Emin Çakmak stated the
importance of supports of universities and government
to develop health tourism in Turkey.

Türkiye’nin başkanlığında kurulan Dünya Sağlık Turizmi KonseyiGHTC’nin Türkiye sağlık turizmi için büyük bir güç olduğunu belirtti.
Dünyanın sağlık turizm stratejilerinin İstanbul’dan yönetileceğini,
İstanbul’un değişmeyen merkez olacağını söyleyen Emin Çakmak,
“Dünyada sağlık turizminde büyük hareket yaşanıyor. Dünyada
yabancı hasta sayısında Amerika, Almanya, Türkiye, Tayland,
Hindistan olarak Türkiye 3’üncü sıradadır. Gelirde ise Amerika,
Almanya, Tayland, Hindistan’ın arkasından Türkiye 5’inci sıradadır.
Gelir olarak bakıldığında Hindistan sağlık turizminden kişi başına
1500-2000 dolar gelir elde ediyor. Türkiye ise 8-10 bin dolar gelir
elde ediyor” dedi.
Emin Çakmak, Türkiye’nin sağlık turizminde 2015’te 10 milyar dolar
gibi büyük potansiyeli yakalayacağından bahsettiklerini belirterek;
“Sadece Avrupa’dan 3’üncü yaş turizmini çekersek 350 milyar Euro
gibi rakamları yakalarız. Zincir halkalarının kopukluğundan istediğimiz
birçok hedeflere ulaşamıyoruz. Sağlık turizminin tüm paydaşları
zincirin tüm halkalarına sahip olmalıdır. Hasta getirmedeki risk
seyahat acentelerinin turist getirmesindeki riskle aynıdır. Rahatsızlık
durumunda sorumluluk hastanededir. Hasta gelmeden önce
ön kontroller yapılıyor ve hastanın gelip gelmemesine doktorlar
karar veriyor. Bu seyahat acentesinin yükünü ortadan kaldıran
bir durumdur. Bundan turizm acentesi sorumlu değildir. Seyahat
acentesinin görevi hastayı getirmek, transferini konaklamasını
yapmaktır. Bu arada isterse tur düzenlemekle yükümlüdür. Burada
seyahat acentelerinin konuya uzak kaldıklarını görüyorum. Sağlık
tesislerini satın diyoruz.”

“Sadece Avrupa’dan 3’üncü yaş
turizmini çekersek 350 milyar Euro
gibi rakamları yakalarız”
He said that World Health Tourism Council which was established
with signs of 38 countries in Monaco has reached to 45 members
with the attendance of Asian Pacific Council. He remarked that
World Health Tourism Council- GHTC which was established with
the leadership of Turkey is a big power for Turkey health tourism.
Remarking that world health tourism strategies would be led from
Istanbul and Istanbul would be an unchanging center Emin Çakmak
said “Big movements are experienced in world health tourism. In
order of America, Germany, Thailand, India and Turkey, Turkey
is at 3rd rank about foreign patient number in the world. In terms
of income, Turkey is at the 5th rank behind America, Germany,
Thailand and India. In terms of income India obtains 1500-2000
dollar per person. And Turkey obtains 8-10 thousand dollar income.”
Remarking that they talked about that Turkey will catch a big
potential about 10 billion dollar in health tourism in 2015, Emin
Çakmak said “If we pull 3rd age tourism only from Europe, we can
get amounts like 350 billion euro. We cannot reach many of our
goals due to the disconnection of chain rings. All partners of health
tourism should own all rings of chain. The risk of bringing patient
equals to the risk of bringing tourist of travel agencies. In case of
inconvenience the responsibility belongs to hospitals. Before the
patients arrival pre-controls have been done and doctors decide
whether patient will come or not. This is a situation that removes
the load of travel agency. Tourism agency is not responsible for this.
The task of travel agency is to bring patient and do his transfer and
accommodation. By the way, if it is asked, it is responsible for tour
organizing. I see that travel agencies stay away from the subject. We
say “Sell the health facilities”.
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“Ve Onun Başarılı
Genç Yöneticisi”

Kempinski
HOTEL

Kai A.Winkler
“Kai A. Winkler,
ultra şık Kempinski Hotel
Barbaros Bay’e yeni ve farklı
fikirler getiren tutkulu bir Genel
Müdür...”

Genç yaşta kariyerine konaklama sektöründe başlayan Winkler, ultra
şık Kempinski Hotel Barbaros Bay’e yeni ve farklı fikirler getiren
tutkulu bir Genel Müdür...17 yıllık kariyeri boyunca Almanya,
Avusturya ve Çek Cumhuriyeti dahil Avrupa’daki birçok beş yıldızlı
lüks otelde yöneticilik yapmış bir otelci...Viyana’daki ikonik Sacher
Hotel’de Yiyecek ve İçecek Direktörlüğü, Steigenerger Frankfurer
Hof’da Rezidans Müdürlüğü ve Prag’daki Hotel Palace Praha’da
ise Genel Müdürlük görevlerinde bulunan Winkler, son olarak da
Almanya’da mimarisi sebebiyle en çok bilinen beş yıldızlı otel olan
Kempinski Hotel Airport Munich’te yöneticilik yaptı.
Starting his career in hospitality at a young age, Winkler is a
passionate Hotelier bringing fresh and new ideas to the ultra-chic
Kempinski Hotel Barbaros Bay. Throughout his 17-year career, he
has managed so many luxury five star hotels across Europe including
properties in Germany, Austria, and the Czech Republic. Most
recently, Winkler managed the five-star Kempinski Hotel Airport
Munich, which is architecturally one of the most renowned hotels in
Germany. Previous to this, he held positions like Food and Beverage
Director at the iconic Sacher Hotel in Vienna, Resident Manager of
Steigenberger Frankfurter Hof and a General Manager role at the
Hotel Palace Praha in Prague.
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Kai A. WINKLER
Kempinski Hotel Barbaros Bay Genel Müdürü
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Dünyadaki gelişmeleri de göz önünde bulundurursak, 2013
sezonundan beklentileriniz nelerdir?
Ekonomik gücü, turizm potansiyeli ve çeşitlenene ürün yelpazesi,
otelcilik, yer hizmetleri ve havacılık alanındaki kaliteli ürün ve
servisleri, rekabetçi fiyatları ev artan popülaritesi ile Türkiye, 2013’ün
de gözde turizm destinasyonlarından biri olmaya devam edecektir.
Özellikle Bodrum’un, artık Akdeniz havzasındaki en popular
destinasyonlar arasında yer aldığı da bir gerçek. Kempinski Hotel
Barbaros Bay olarak öncülüğünü yaptığımız lüks turizm yatırımı,
dünyaca ünlü birçok markanın rotasını Bodrum’a çevirdi.
Sizce Türkiye turizm çeşitliliği konusunda ne düzeyde? (kongre
turizmi, sağlık turizmi, golf turizmi vb.)
Son dönemlerde önemli yabancı turizm gruplarının değerli yatırımları,
yerli grupların kaliteli ve çeşitli hizmet ve ürün sunma arzusu,
ülke potansiyelinin optimumda kullanılması için daha fazla çaba
harcanması neticesinde kongre, sağlık, golf, kültürel, macera turizmi
için artan bir arz ve sonucu olarak da talep görmekteyiz. Türkiye’nin
potansiyeli yüksek ve hem iş gücü, hem iklim, hem ekonomi, hem
de eğitim açısından daha fazlasını sunmaya hazır olduğuna da
inanıyorum.
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What are your expectations from 2013 season considering the
developments in the world?
With Economic strength, tourism potential and varied range of
product, ground services and high quality products in the field of
aviation, competitive prices and growing popularity of Turkey, will
continue to be one of the most popular tourism destinations in 2013.
It is a fact that especially Bodrum is the most popular destinations
in the Mediterranean area. As Kempinski Hotel Barbaros Bay, by
pioneering investment in luxury tourism many world-famous brands
turned to Bodrum.
What do you think about the diversity of Turkey’s tourism?
(Congress tourism, health tourism, golf tourism, etc.).
As a result of valuable investments of Major foreign tourist groups
in recent years, desire of providing various and qualified service and
products of local groups, further efforts for using country potential at
optimum level; we are demanded increasingly for congress, health,
golf, cultural and adventure tourism. I believe that Turkey is ready to
offer more in terms of labour force, the climate, the economy, and
education with its high potential.

Türkiye turizm sektörünü geliştirmek, turizmi 12 aya yaymak
konusundaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?

What are your thoughts about to develop the tourism sector in
Turkey and to spread tourism to 12 months?

Ulaşım kolaylığı, bir destinasyonu geliştiren en önemli etkenlerden
birisi. Bodrum’u ele aldığımızda, artan uçuş sayıları ile birlikte
gözle görülür bir artış oluyor misafir sayısında. Direk uçuşların tüm
yıla yayılması büyük farklar yaratacak, bütün destinasyona hareket
getirecektir.

Ease of transportation is one of the most important factors in
developing a destination. When we think of Bodrum, with the
increase in the number of flights there become noticeable increasing
in number of guests. Spreading the direct flights in the whole
year will create large differences and will bring speed to all the
destinations.

Kempinski Bodrum olarak sizi diğer otellerden ayıran özellikler
nelerdir?
Bizi diğer otellerden ayıran en önemli özelliklerden birinin
konumumuz olduğuna inanıyorum. Otelimiz yarımadanın en az el
değmiş noktalarından birinde, Gökova Körfezi’nin kıyılarında, kendi
özel koyunda, mavi bayraklı kumsalı ve özel marinası ile beraber yer
alıyor. Bodrum’a hem çok yakın, hem de bütün kalabalıklarından
ve telaşından uzakta. Bununla birlikte servis kalitemiz ve detaylara
verdiğimiz önem, misafirlerimiz tarafından en çok tercih edilen
otellerden biri olmamızı sağlıyor. Hizmet ve ürün kalitemizi sadece
yaz döneminde birkaç ay değil, tüm yıl boyunca aynı seviyede tutuyor
ve personelimize sürekli yatırım yapıyor olmamız da çok önemli bir
etken.

What are the characteristics that apart you from other hotels as
Bodrum Kempinski?
I believe that our position is one of the most important characteristics
that apart us from other hotels. Our hotel is located with private
marine and blue-flagged sandy beach in its private place, on the
shores of Gökova Bay, in one of the virgin part of the peninsula. It
is really close to Bodrum as well as it is away from the crowd and
rush. However, the importance that we give to details and service
quality provides us to be one of the most favoured hotels by our
guests. We keep our service and product quality in the same level
throughout the year, not just a few months during summer and we
make continuous investment in personnel.
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“Yaşam Alanları
Kişinin Ruhunu
Yansıtır...”
Yarım adanın el değmemiş bölgesinde,
70.000 metrekarelik büyülü bir alana
konumlanmış olan Kempinski Hotel
Barbaros Bay, sofistike gezginleri
ağırlıyor. Mavi yolculuğun başlangıç
noktası olan Gökova Körfezi’nin
kıyılarında yer alan otelin Ege Denizi’nin
benzersiz maviliğine açılan her biri
balkonlu 149 odası, 24 suiti ve 36 özel
servisi bulunan rezidansı mevcut.

HuzurMabedi
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In the most untouched part of the
peninsula, located in an area of 70,000
square meters, Kempinski Hotel Barbaros
Bay welcomes the sophisticated
travellers. Located on the shores of the
Gökova Bay, the starting point of the
Blue Voyage, the hotel has 149 rooms,
24 suites, and 36 serviced residences
all with their own balconies and
unparalleled views of the Aegean Sea.
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Otantik Akdeniz mimarisinin zarif bir dokunuşla çağdaş Avrupa tasarımlarıyla iç içe geçtiği konaklama imkânları sunuluyor. Kempinski Hotel
Barbaros Bay’in mavi bayraklı özel kumsalı, denizi kucaklayan sonsuzluk havuzu ve kişiye özel holistik spa deneyimi yaşayabileceğiniz göz
kamaştıran spası ile özel bir mekan.

Kai A. Winkler, deneyimi ve tutkusunu kişiye özgü
hizmet ve lüks konaklama anlayışına yansıtarak
bölgedeki en şık ve tercih edilen otellerden biri olan
Kempinski Hotel Barbaros Bay’in önde gelen piyasa
konumunu oldukça güçlendirmiştir.

Kai A. Winkler has brought his range of
experience and passion for personalized
service and luxury hospitality to Kempinski
Hotel Barbaros Bay, reinforcing its leading
market position being one of the most stylish
and desired hotels in the area.

Accommodation cleverly blends authentic Mediterranean architecture with contemporary European design and a touch of elegance. For
lounging and leisure, Kempinski Hotel Barbaros Bay offers a private blue-flagged sandy beach, an infinity pool, and a splendid Spa where a
new kind of truly holistic spa experience is tailor-made, and designed to rejuvenate and energize.
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“Ayışığı Altında Romantizm...”
Yaşam alanları kişilerin ruhunu yansıtır. Kempinski Hotel Barbaros
Bay’in odaları misafirleri huzur dolsun, hayatın lüksleriyle sarmalansın
ve zarifliği tatsın diye dinlenip rahat edecekleri bir şekilde tasarlanmış
olup tüm odalar ve suitler deniz manzaralı ve özel balkona ya da
terasa sahip. Suitler uçsuz bucaksız Ege Denizi manzarasına sahip
olan, özel ikramları ve hizmetleriyle her bir Presidential Suit’in Asya
dokunuşundan Osmanlı arzusuna kadar kendine has farklı dizayna
sahip. Kempinski Hotel Barbaros Bay içerisinde yer alan Six Senses
Spa tüm terapistler misafirleri canlandırıcı duyusal holistik iyileştirme
yolculuklarına çıkarıp kişisel bakım hislerini geliştirmelerine imkân
tanıyor. Spa ürünlerinin tümü doğal ve çevre ile uyum içerisinde.
Plajdaki iki Kabana, spa içerisinde 14 oda ve spa terasında yer alan 2
terapi alanının yanı sıra kişisel sağlık danışmanlığı ve bakım koçluğu
imkânları da sunuyor.
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Living spaces are an expression of one’s soul, and the rooms at the
Kempinski Hotel Barbaros Bay has been designed to channel space,
color and form to enhance the beauty of the view from your windows
across the walk-out balcony or terrace to the turquoise blue Aegean,
to soothe and to satisfy, to let serenity embrace guests in a cocoon
of creature comforts and understated elegance. As expansive as
their limitless views of the Aegean, each of the Presidential Suites
has their own design language; Asian Flavour or Ottoman Desire,
with exclusive amenities and private services. At the Six Senses
Spa located in the Kempinski Hotel Barbaros Bay, the primary aim
is to offer guests a new kind of spa experience, one that is truly
holistic, tailor-made and designed to rejuvenate and energized, and
ultimately provide the knowledge, tools, and support required to
create a better quality of life.

“Uçsuz Bucaksız Ege Denizi Manzarası...”
Spa’da ayrıca reiki, yoga ve tai-chi seansları, hamilelik programları
(yeni doğan bebek için programlar), kuaför, güzellik salonu, tam
donanımlı sağlık merkezi, iki Türk Hamamı (erkek, kadın, uniseks
bölümleri mevcuttur), sauna, buhar odası ve özel sauna ve buhar
odası içeren günlük kullanımlık spa suitleri bulunmakta. Kempinski
Hotel Barbaros Bay’de Yiyecek ve İçecek Direktörü Frederik Van
den Borre ve Aşçıbaşı Soner Kesgin’in liderliğinde taze ve benzersiz
tatların senfonisini yaratıyor. Olives Restaurant Ege Büfesi, her sezon
açık. Mayıs’tan Ekim’e kadar açık olan La Luce romantik bir atmosfere
sahip çağdaş İtalyan fine dining restoranı. Saigon Club Mevsimlik á la
carte signature restaurant. Nisan’dan Kasım’a çağdaş Asya ve Pasifik
lezzetlerini şarap eşliğinde degüstasyon menüleriyle birleştirmekte.
Kumsalda yer alan Barbarossa’da sabahları geç kahvaltı, gün boyu
hafif Türk usulü sandviçler ve mezeler, akşamları da Ege ve Akdeniz’in
taze deniz ürünleri ve yerel spesiyaller servis edilmekte.

Personal health consultation and wellness coaching is offered as well
as 14 indoor, 2 outdoor treatment rooms and 2 Spa Cabanas on
the beach, Reiki, Yoga and Thai-chi sessions, Pregnancy programs
(babymoon program), Coiffeur & Beauty Saloon, fully equipped
fitness centre, 2 Turkish Hamams (Male, Female, Unisex sections are
available), sauna, steam room, a Private Spa Suite for daily rental
with personal sauna and steam room, colour therapy room and
holistic healing. The Culinary Team at Kempinski Hotel Barbaros Bay,
conducted by F&B Director Frederik Van den Borre and Executive
Chef Soner Kesgin creates a symphony of flavours that is as fresh as
it is unique... Olives Restaurant Aegean Buffet, open in all seasons.
La Luce Restaurant has the most romantic atmosphere, open from
May to October with Italian fine dining with southern Italian flair.
Saigon Club Seasonal a la carte Signature Restaurant. Contemporary
Asian and Pacific-Rim delicacies with degustation menus with wine
pairing from April to November.
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Pool Restaurant Bar sezonluk Ala Carte Cafe & Bar taze kokteyller,
smoothiler ve frozenlar eşliğinde Akdeniz usulü atıştırmalıklar ve gün
boyu ferah yiyecekler sunuyor. Barblue tüm yıl boyunca açık şarap
ve şampanya barı ve Gazebo Lounge tüm yıl boyunca açık kahve ve
çay lounge’u. Özel olarak seçilmiş Türk ve yabancı çaylar, kahveler,
şaraplar ve şampanyalar sunulmakta.
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Pool Restaurant Bar Seasonal a la carte cafe and bar serves
Mediterranean style snacks and comfort food during the day,
accompanied by fresh cocktails, smoothies, and frozen drinks. Bar
blue all year round open wine and champagne bar and Gazebo
Lounge all year round open coffee and tea lounge and serves a
specially selected range of Turkish and international wines and
champagne.

“Gelişim İçin Hizmet...”
35

Hayat bir şovdur. Şüphesiz öyle...
Turizm başlığı altında düşünüldüğünde de biz Skal olarak
bu şovun, sunumu kadar içeriğinin de zengin olması adına
uğraş veren profesyonelleriz. Turizm etkinliğinde, “görmeyi”
ve devamında “bilmeyi” amaç edinmiş bir aileyiz. Gençlik
yıllarımızda hepimizi heyecanlandıran Life is a Cabaret’in
melodisi, bana hala neşe katmaya, enerji vermeye devam ediyor.
Bir melodi, bir müzik, devamında resim, heykel… Yani sanat!
Sanat; insan etkinliklerinin, insana en yakışanı olsa gerek. Turizim
de böylesine önemli bir insan etkinliği; bilgimizi, görgümüzü
arttırdığımız, düşüncelerimizi geliştirdiğimiz. Hatta “farklı olana
bakarken” kendi gerçeğimizi daha iyi tanımamızı sağlayan
bir etkinlik. Bir de “turizmde yaratıcılık” konusu var. Yarınımız
üzerine düşünürken, belirleyici olabilecek ölçüde güçlü bir
kavram yaratıcılık. Turizmde yaratıcılık konusu üzerine sadece
biz değil elbet, tüm dünya düşünmektedir. Bu konuda akademik
çalışmalar bulunmaktadır ve üzerinde mutabık olunan kavramlar
etrafında, turizmde yaratıcılık konusu işlenmektedir.

Life is a show. Surely it is...
When considered under the title of Tourism, as Skal we are
the professionals deal with this show’s presentation as well
as to have rich content. We are a family aim to ‘see’ and
later ‘to know’ in the tourism event. In our young times, the
melody of ‘Life is a Cabaret’ excited us, and it has continued
to give joy and energy. Tourism is also such an important
human event; it helps us to improve our knowledge, ideas,
and manner. Further, an event allows us to know better our
truth ‘when we look at the different’. In fact, there is‘creativity
in Tourism’. When we think about tomorrows, Creativity is a
strong concept that is to be decisive. Certainly, we are not
the only ones considering about the subject of creativity in
tourism but also the whole world does. There are academic
studies on this topic and creativity in tourism topic is
discussed around the concepts agreed.

Deniz ANAPA
Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı

Bir melodi, bir müzik...
Devamında
bir resim, bir heykel...

Bir Showdur
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UNESCO, şu yedi kavramı değerlendirmeye alıyor, - Creative
Cities Network - “Yaratıcı Şehirler Network”u başlığında:
Edebiyat, sinema, müzik, yerel el ürünleri, tasarım, medya ve
teknoloji ve son olarak gastronomi. Hepsi bildiğimiz ve üzerine
düşündüğümüz kavramlar değil mi? Yaratıcılık konusu, “bir
yoktan var etme” şeklinde değil de, var olan değerlerin yeni
ürünler olarak ortaya çıkartılmasında saklı gibi... Turistin kendisini
oralı hissetmesinde saklı gibi… Var olanı, ortaya çıkartmakta ve
daha iyi değerlendirebilmekte saklı gibi…

Sanat
etkinlikler içerisinde,
insana en yakışanı olsa gerek...
UNESCO is currently evaluating these seven concepts, with
the title of “Creative Cities Network”: Literature, Cinema,
Music, Local hand-made products, Design, Media and
Technology, and finally, Gastronomy. All that we know and
considering concepts is not it? The subject of creativity is
not in the form of ‘create out of nothing’; but it comes from
emerging the new products from the existing values... As if
it is hidden in the feeling, in which the tourist feels himself/
herself belonging to that place...As if it is hidden in the
emerging and appreciating more of the existing values...
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Turizmin Gelecegi
“Yaratıcılık ifadesine en uygun coğrafya, zengin altyapısıyla
elbette ki Anadolu’dur”
İnsanlık, ileriye gidebilmek için, bir geriye bakıyor ve yeni bir
sentezle ileri bir adım atıyor. Gideni ve gelmekte olanı anlamaya
çalışıyor… Oralı hissetmenin ölçüsü, oranın değerlerini anlamaktan,
benimsemekten geçiyor olsa gerek. Ve bizler, içerisinde nice değerler
barındıran bir coğrafyada yaşıyoruz. Nice zengin değerler! Bir tarih,
kültür ve insanlık mirası içerisinde yaşıyoruz. Tüm dünyanın ilgisini
çeken ve daha da çekebilecek olan; tüm insanlığa seslenebilen.
Yaratıcılık başlığına oldukça zengin malzeme ve alt yapı sunan bir
coğrafya: Anadolu... Bu düşünceler ışığında 2013 Arena’nın konusunu
“Turizmde Yaratıcılık” olarak seçtik ve tasarladık. Bu tasarımı
yaparken, elbette en önemli insanlık aktivitelerinden olan turizmi,
diğer konulardan soyutlayarak ele alamazdık. Hele ki başlığımız
“yaratıcılık” olunca, farklı sesler duyma ihtiyacı belirginleşti ve
konuklarımızı her biri zaman zaman turist olan, kendi alanlarında
öne çıkmış isimlerden seçtik. Seçtik ki, onların düşüncelerini, biz
turizmcilerin katkılarıyla bir senteze ulaştırabilelim; bir ortak bilinç, bir
farkındalık oluşturabilelim.

Humanity to go forward, looking back and with a new synthesis
takes a step forward. Trying to figure out what is gone and what
is coming...feeling himself/herself belonging to that place is
naturalising and understanding the value of that place. Moreover,
we live in a nice region that contents many values. Many rich values!
We live in history, culture, and humanity heritage. It attracts the
attraction of the whole world and more; it can address all humanity.
Anatolian geography gives rich supply and structure to the title of
the creativity. In the light of these considerations, we chose and
designed the subject of 2013 Arena as ‘Creativity in Tourism’. While
we were doing this design, we could not isolate the tourism one of
the most important human activities from other subjects. Especially
when our topic is ‘creativity’, the need to hear the different sounds
becomes clear and we chose our guests each of them are tourists,
and their names come to the fore in their respective fields. We chose
it to carry their thoughts to a synthesis by the contributions of tourism
professionals; to form a collective consciousness, and awareness.

Deniz Anapa

Deniz Anapa
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“Yaratıcı kentlerin dinamikleri deniz-kum-güneş ile başlayan
turizm, yerini yaratıcılık turizmine bıraktı”
Türkiye SKAL Dernekleri Federasyonu, turizm profesyonellerini bir
araya getirdiği Turizm Arenası 2013’te “Türkiye’nin geleceğinde
yaratıcılığın etkisi”ni tartıştı. Turizm sektörüne ilham vermek ve
görüşlerini paylaşmak amacıyla kültür, sanat, tasarım, reklam ve
televizyon dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Arena’nın
moderatörlüğünü, SKAL Türkiye Federasyonu Başkan Danışmanı
ve Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel ile 2009 SKAL Dünya Başkanı
Hülya Aslantaş yaptı.Tasarımcı Ece Şirin, reklamcı Levent Erden
ve ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in yaratıcılık konusunda
deneyimlerini aktardığı Arena’ya 89 ülkede, 501 kulüp ve 18000
üye ile temsil edilen Skal International Dünya Başkanı Mok Singh de
katıldı. Yaratıcılığın var olanı yeni ürünlerle sunmak olduğunu dile
getiren SKAL Türkiye Federasyonu Başkanı Deniz Anapa, “Turizmi
de bu durumdan soyutlamak mümkün değil. Nitekim dünyada da
turizmde yaratıcılık konusunda akademik çalışmalar bulunmakta ve
üzerinde mutabık olunan kavramlar etrafında turizmde yaratıcılık
konusu işlenmektedir. Biz de 14 kulüp ile 989 turizm profesyonelini
çatısı altında toplayan Skal Türkiye olarak her yıl düzenli olarak
gerçekleştirmeyi düşündüğümüz Turizm Arenası’nda bu yıl, Türk
turizminde yaratıcılık anlayışına farklı perspektiflere bakmak istedik”
dedi.

Federation of SKAL Associations of Turkey, has discussed ‘Effect of
creativity in Turkey’s future’ in Tourism Arena 2013 brings Tourism
professionals together. The talks of Arena which brings together
leading names of culture, art, design, advertising and television in
order to inspire and sharing the opinions of Tourism sector were
moderated by chairman advisor of SKAL Turkey Federation and
former Tourism Minister Bahattin Yücel and 2009 SKAL World
President Hülya Aslantaş. Designer Ece Şirin, advertiser Levent
Erden and famous star Okan Bayülgen share their experiences about
creativity in the Arena and Skal International World President Mok
Singh also attended represented in 89 countries with 501 clubs
and 18.000 members. Creativity is presenting the existing with
new products expressed by President of SKAL Turkey Federation
Deniz Anapa stated, “It is not possible to isolate this situation from
Tourism. In fact, there are academic studies about creativity in
tourism in the world and in the framework of the agreed concepts,
creativity in tourism is taught. We as Skal Turkey, bringing us
together with 14 clubs and 989 tourism professionals, wanted
to consider creativity sense of Turkish tourism with different
perspectives this year in the Tourism Arena which we thought to
perform regularly every year.”
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Hülya ASLANTAŞ - Mok SINGH - Deniz ANAPA

Bahattin YÜCEL - Deniz ANAPA

“Turizm Arenası’nda bu yıl, Türk Turizmi’nde yaratıcılık anlayışına
farklı perspektiflere bakmak istedik.”
“UNESCO tarafından yapılan Yaratıcı Kentler Agi (Creative Cities
Network) bizler açısından da ilham verici.” diyen Anapa, Denizkum-güneş turizmi ile başlayan turizm, yerini önce kültür turizmine
ardından da yaratıcılık turizmine bıraktı.
Bugün kentlerde yaratıcılığın dinamiklerinin tarih, kültür, tasarım,
eğlence, yeme içme olduğunu görüyoruz. Benim şahsen bu konuyla
ilgili en önemsediğim husus yerelleşme. Küçücük bir köyümüz bile
o kendi özgün haliyle dünyanın gündemine gelebilir. Bunu çok iyi
başaran inisiyatifler var. Ancak yerel yönetim, özel sektör ve kamu iş
birliğiyle bunun yapılabileceğine inanıyorum.” dedi.
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Mrs. Anapa said, “Creative Cities Network provided by UNESCO is
also inspiring for us”. Also Mrs Anapa expressed that” Starting with
Sea-Sand-Sun tourism is replaced by cultural tourism then creativity
tourism. Today, we experience that Dynamics of creativity in cities
is history, culture, design, entertainment, eating and drinking.
Personally, the most important issue about this subject is localization.
Even a small village with its original features can be trend topic of
the world. There are exceptions that managed it very well. However I
believe that it can be done in cooperation with local administrations,
private sectors, and public institutions.”

“Yaratıcılık, gıda sektöründe ve yerel lezzetlerle başlayabilir.”
SKAL Turizm Arenası 2013’ün bu yılki moderatörlüğünü, eski TURSAB
Başkanı ve Turizm Bakanı, bugün de Turizm Araştırmaları Derneği
(TURAD) Başkanlığını yürüten Bahattin Yücel yaptı. Yücel, bu yıl
yaratıcılık temasının ele alındığı Turizm Arenası’nda “Son yıllardaki
gelişmeler dikkate alındığında turizm sektöründe yaratıcılık çok daha
önem kazandı. Dünyadaki rekabetle karşılaştırıldığında Türkiye’de
yeme alışkanlıkları yeni bir anlayışla ele alınabilir. Dünyadaki
beslenmeye ilişkin trend sağlıklı besinleri öne çıkartıyor. Türkiye’nin
henüz bozulmamış olan gıda üretim zinciri korunabilir, Akdeniz
beslenme alışkanlıklarının bugün en özgün haliyle en uygun haliyle
uygulandığı yer Türkiye’dir. Mutfağımızın dünya pazarına tanıtım
amaçlı sürülmesi için elimizde çok ciddi bir alt yapı bulunmaktadır.
Bunun başarılı olabilmesi turizmcilerin yaratıcılığıyla yakından
ilişkilidir.” dedi.

The talks of SKAL Tourism Arena 2013 were moderated by former
president of TURSAB (Association of Turkish Travel Agencies) and
Turkish Culture & Tourism Minister, today president of Tourism
Researches Association (TURAD) Bahattin Yücel. Mr. Yücel, in the
Tourism Arena discussed the theme of creativity, said, “Considering
the developments in the last few years, creativity in tourism sector
becomes more important. Compared with competing in the world,
eating habits in Turkey can be discussed with a new approach.
The trend in world related to nutrition highlights the healthy
foods. Turkish food production chain that is still protected can be
preserved, Mediterranean eating habits, are still applied in Turkey
with its originality and conformity. For opening our kitchen to the
world market for promotional purposes, we have serious background.
This is closely related to the success of tourism professionals’
creativity.”
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“Bu toprakların
tarihi, köklerimiz,
gelecek için
yaratıcılığın
en büyük
ilham kaynağı”

Yaratıcılık çok geniş ve derin bir konu diyen tasarımcı Ece Şirin
“Hikayeler bizim kendimizi ifade etmemize imkan veriyor. Ben de
Çatalhöyük’ün bana ilham veren 10.000 yaşındaki Ana Tanrıça’sının
kovanından günümüz insanına hediye etmek için Bee Goddess
markasını hayata geçirdim. Bir ürünün veya hizmetin fonksiyonel
faydası kısa bir süre öncesine kadar ‘değer’ olarak tanımlanırken,
bugün ‘hayata kattığı anlam’ kullanıcılara sunduğu ‘deneyim’ farklılık
yaratan başlıca unsurlar arasında.
Günümüzde birçok marka rekabet avantajı için iyi ve kaliteli ürünler
ve hizmetler sunmaktan daha ileri gitmek zorunda. İster bir gazlı
içecek pazarlayalım, ister bir hotel, ister bir ülke ulaşmamız gereken
eko sistem çok daha genişlemiş, hedef kitlelerimizin bilinci çok daha
yükselmiş durumda. Çok hızlı yarattığımız ve çok hızlı tükettiğimiz bir
dönemdeyiz. Teknolojilerimizi neredeyse sene de bir değiştirmek
zorunda kaldığımız gibi fiziksel olarak var olan her şeyin fazlalaştığı
ve ömrünün oldukça kısaldığı bir dönemde hepimizin eksikliğini
hissettiği, aradığı değer ‘kalıcılık’ yani ebediyet duygusu. Yaptığım
her küçük Artemis Tapınağı sembolünü alan, takan hediyeden herkes
aslında Türkiye’den de yanında bir tarih taşıyor. Bu toprakların tarihi
değerleri yaratıcılığımızın köklerini oluşturuyor.” dedi.

Designer Ece Şirin said that creativity was much wider and deeper
matter and also she stated that” Stories allow us to express
ourselves. I also created Bee Goddess brand for presenting it to
the today’s people from the box of Mother Goddess 10.000 years
old that inspired me from Çatalhöyük. The functional benefit of this
product or service is defined as ‘value’ shortly before, but today it
defined as ‘giving meaning to life’ presenting ‘experience’ to the
users.
Nowadays, for advantage of competing many brands must go
further to offer good and qualified products and services. Whether
we market a beverage, a hotel, or a country the eco system that we
have to reach is more expanded and our target group’s awareness
is reached to higher levels. We are in a period that we consume very
fast and create very fast. Almost we are in a period that we had to
change the technologies every year and we had everything increased
physically and our lives are shorten, the thing that we feel its lack
is ‘continuance’ in other words feeling of eternity. Everyone who
buys wears and presents a symbol of Artemis Temple that I have
designed, carries a history from Turkey. The historical values of these
lands create our roots of creativity”.

Ece ŞİRİN - Deniz ANAPA
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Levent ERDEN - Deniz ANAPA

“Artık sadece müşteri deneyimi satıyoruz.”
“Artık yalnızız, teknolojik dönüşüm ne kadar yalnız olduğumuzun bir
göstergesi. İnsanlar artık yalnızca kendileri için bir şey yapıyorlar.
İnsan önce kendini tatmin etmek istiyor. Kitlesel ne varsa ölüyor
günümüzde; kitlesel medya, kitlesel üretim… Cemaatler olarak
yaşıyoruz artık, yani sadece kendimiz gibi olanın yaptığını, kendimiz
gibi olanın izlediğini, kendimiz gibi olanın okuduğunu okumak
istiyoruz kısacası. Bugün paradan daha önemli olan şey insanların
gelirlerinin çoğalması değil, konuşma akçelerinin olması ve kendileri
için konuşma akçesi biriktirmesi. Konuşacak bir şeyinizin olması lazım,
hangi konuda olursa…

Mr. Erden stated, “Now we are alone, the technological
transformation is an indicator of how much we are alone. People
are doing something just for themselves. People want to satisfy
themselves first. All things about in mass die today; the mass media,
mass production...We live as Communities today, in short we want
only to do the things the ones like ourselves, to watch the ones like
ourselves, to read the ones like ourselves. Today the thing more
important than the money is not the increasing the incomes but
having a talk about a matter and reserving things to talk. We have to
have a thing to talk; in any matter...

Turizmde kendi konuşma akçesini üretmek zorunda. Bir de “hemen
şimdi meselesi” var. Herşey hemen olsun istiyoruz çünkü gidilecek,
görülecek, izlenecek, yapılacak çok şey var hayatımızda. Bu noktada
herkes tercihini kendini tatmin eden şeyden yana kullanıyor, seçenek
çok çünkü. Turizmde aracıları kaldırıp bundan sonra doğrudan
doğrudan ilişkiler kurmanın yolunu bulmak lazım.” dedi.

We want everything to happen at once because we have many things
to go, to see, to watch and to do in our lives. At this point, everyone
chooses the things that satisfy themselves because we have many
choices. We have to find a way to communicate directly by removing
the tourism agents”.
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“Kendi kültürünü
yaşayan insanlar
turizm adına bir
şeyler yapabilirler”

“Yerli turistin
talebine göre yapar,
yabancı turiste
satarsınız”

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen ise “Biz kendi
kültürümüzü yaşayamıyoruz. Benim çocukluğumdaki
hiçbir yer aynı değil bugün. Her yerin üzerinden deprem
geçmiş, teknoloji geçmiş, her şey darmadağın olmuş…
Kültürümüz içindeki vitamini kaybetmeye başlıyor.” dedi.
Anadolu medeniyetlerinin kültürlerinin üzerine yapılan
binaların asıllarının taklitleri bile olamadığını belirten
Bayülgen “Gerçek yaratıcılık mimari ile başlar, mimari
yoksa felsefe yoktur. Felsefe yoksa bilim yoktur. Bilim
yoksa insanlık yoktur.” dedi. Bayülgen “Yabancıya
sattığınız turizm değildir, yerli turiste sattığınız şey
turizmdir. Yerli müşterilerin talebine göre yapılan turizm
sağlıklı olandır” diyerek görüşlerini belirtti.

Famous TV star Okan Bayülgen said, “We do not live
our own culture. No place is same as in my childhood
today. Every place was blown away technology changed
everything like having an earthquake...Our culture starts
to lose its sources.
The buildings constructed on Anatolian civilizations are
not imitations of the originals. The real creativity begins
with architecture, if there is no architecture there is no
philosophy. If there is no philosophy, there is no science.
If there is no science there is no humanity.” Mr. Bayülgen
also stated, “The service that you sell to foreign tourists
is not the tourism but everything that you sell to
domestic tourists is tourism. The tourism done according
to customers’ demand is the healthiest.”

Deniz ANAPA - Okan BAYÜLGEN
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The Presidents Of The Sector

” Peru, Eşsiz Turizm Fırsatlarını Tanıtmak İçin
Türkiye’yi Gündemine Aldı”

“In Order To Promote Its Unique Tourism Opportunities
Peru Has Included Turkey In Its Agenda”
Peru Seminerleri Delano Seyahat Acentası Yönetim Kurulu Başkanı
Vedat Bayrak’ın Organizatörlüğünde İstanbul ve Ankara’da
gerçekleştirildi. Dünya çapında yeni bir cazibe merkezi olan Peru,
eşsiz turizm fırsatlarını tanıtmak için Dünya turizm pastasında
önemli bir yer tutan, gelişimi ve hedefleriyle dikkatleri üzerinde
toplayan Türk Turizm hareketliliğini ve Türkiye’yi gündemine aldı.
Peru’nun Türkiye Büyükelçisi Jorge Abarga Del Çarpio Ankara’daki
toplantıda 2010 yılında karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açılması ile
iki ülke arasındaki temasların arttığını ve vizesiz geçiş anlaşmasının
imzalanmasıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2011 yılında 350
milyon dolar düzeyinde olduğunu geçtiğimiz yıl ise 360 milyon
dolara çıkartıldığını ve turizmle bu hacmin daha da arttırılmasını
hedeflediklerini ifade etti.

Peru Seminars have been held in İstanbul and Ankara by Delano
Travel Agency and Board Chairman Vedat Bayrak. Peru as a new
center of attraction worldwide, has included Turkey on its agenda
with the purpose of introducing its unique tourism opportunities
considering the remarkable market share, sustained progress and
the solid targets of the Turkish tourism movement which draw a
significant attention in the World Tourism market. Peru Turizm Ofisi
Koordinatörü Rosana Guinea ile ülkenin turizm potansiyelini hakkında
görüştük Peru Turkey Ambassador Jorge Abarga Del Carpio stated in
the meeting in Ankara that the contacts between two countries have
increased by opening embassies mutually in 2010 and the volume of
trade between them was 350 million dollars in 2011 and increased to
360 million dollars last year with signing the agreement of visa-free
passing and they aim to increase the trade volume with tourism.
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“Peru Turizm Ofisi Koordinatörü Rosana Guinea İle
Ülkenin Turizm Potansiyelini Hakkında Görüştük”

Jorge Abarga Del Çarpio Türkiye Büyükelçisi

Dünya turizminin gözdesi olan Peru için bu yıl hedefleriniz
nedir? (Türkiye’den daha çok turist almak için)
Peru turizm kurulu 2012 -2016 yılları için, 20 stratejik pazara
odaklanarak, Pazar tanıtım stratejisi geliştirmiştir.
15 Öncelikli Pazarlar: Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Brezilya,
Kolombiya, Almanya, Fransa, İngiltere, Arjantin, Avustralya, Kanada,
Japonya, Meksika, İtalya, İspanya, Güney Kore
5 Keşif Pazarları: Hollanda, Kuzey Ülkeleri (Norveç, İsveç,
Danimarka), İsviçre, Rusya, Çin. Amacımız Peru’yu bir turizm
destinasyonu olarak bu Roadshow esnasında Türkiye’de tanıtmak,
Türkiye’de ticaret sektörünü teşvik ederek, destinasyonumuzu
müşterilerimize satmaktır. Buna ek olarak, diğer faaliyetlerle birlikte,
Peru’ya basın turları, ticari sektör için kapı kapı ziyaret, Roadshow gibi
tanıtım reklam faaliyetlerini içeren tanıtım planımız olacağı anlamına
gelen, 2014 için stratejimizde olası bir araştırma pazarı olarak
düşündüğümüz bu Pazarın potansiyelini değerlendiriyoruz.
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“We Interviewed With Peru Tourism Office Coordinator Rosana Guinea
About The Tourism Potential Of The Country ”

Vedat BAYRAK Delano Seyahat Acentası Yönetim Kurulu Başkanı

Peru is now a favorite destination in the World Tourism, what are
your goals for this year (2013), especially to attract more tourists
from Turkey?
The tourism board of Peru has developed a market promotional
strategy for the years 2012 – 2016, focusing on 20 strategic markets:
15 Priority Markets: United States, Chile, Brazil, Colombia,
Germany, France, UK, Argentina, Australia, Canada, Japan, Mexico,
Italy, Spain, South Korea 5 Exploratory Markets: Holland, Nordic
Countries (Norway, Sweden, Denmark), Switzerland, Russia, China
Our goal is to promote Peru as a tourism destination in Turkey during
this Roadshow, incentivating the trade industry in Turkey to sell our
destination to their clients. Moreover, we are evaluating the potential
on this market to consider it a possible exploratory market in our
strategy for 2014, which would mean we would have a promotional
plan, including introductory promotional actions such as another
Roadshow, door to door visits to the trade industry, press tours to
Peru, among other actions.

Türkiye turizmini Yurtdışı ile kıyasladığınızda tespitleriniz neler
olabilir?

When you compare tourism from Turkey with other countries,
what are some of your observations?

Yurtdışına yolcu gönderme pazarında Türkiye’nin ciddi bir potansiyeli
var, 3,4 milyon insanın yıllık 40.000 $ ve daha üzeri ortalama geliri
bulunmakta, ayrıca birçok yurtdışı seyahatlere katılan Türk turist
kültürel ve alışveriş odaklı turlara katılmaktadır, bu anlamda Peru
bir turizm destinasyonu olarak güçlü etkinlikler sunar. Konu ile
ilgili bir başka not ise, birçok yönden yönden Peruluların ve Türk
insanının benzerlikleri olduğunu düşünüyorum örneğin; insanların
misafirperverliği ve sıcaklığı ve yemeklerin lezzeti birbirine çok
benzemekte bu yüzden Türk turistlerin Peru’yu ziyaret etmekten çok
mutlu olacağına inanıyorum.

The outgoing market in Turkey has a lot of potential, 3.4 million
people have an average income of 40,000 $ and more, moreover,
most of the turkish tourists who travel abroad participate in cultural
and shopping based tours, which are both strong attractions Peru
has to offer as a tourism destination. On another note, I have found
turkish people very similar to peruvians in many ways, for example
the warmth and reception of the people and the food is delicious,
so I believe turkish tourists would be really happy visiting Peru.
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“Türk turistlerin
Peru’yu ziyaret etmekten
çok mutlu olacağına
inanıyorum”
Peru’nun Kongre Turizmindeki rolü nedir?
Peru’nun Turizm Kurulu PromPeru olarak, en önemli
hedeflerimizden biri Peru’yu küresel olarak MICE
turizm segmentine yerleştirmektir. Lima Peru’nun
başkenti olarak, MICE için çok iyi bir seçenektir, stratejik
konumu Güney Amerika’nın geri kalanı için bir merkez
olarak hizmet edebilir. Aslında, Lima başkenti her
bir organizasyon için 3.000 görevli tahsis edebilecek
kapasiteye sahiptir, yine de hükümetin hedefi 2015
yılı için 10.000 görevli tahsis etmektir bu sebeple Lima
başkentine çok yakın olan, yapılaşmaya uygun Callao’da
kongre merkezi yapımı çalışmalarına devam etmektedir.
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What is Peru’s role in congress tourism?
PromPerú, as the tourism board of Peru, has as one of its
objetives to position Peru globally in the MICE tourism
segment. Lima, the capital of Peru, is a great option
for MICE, its strategic location serves as a hub to the
rest of South America. Actually, Lima has a capacity to
accomodate 3,000 assistants per event, nevertheless, the
government’s goal is to accomodate 10,000 and for 2015
is working on the installation of a convention center in
the constitutional province of Callao, very close to Lima.

“Amacımız
Peru’yu
bir turizm
destinasyonu olarak
bu Roadshow
esnasında
Türkiye’de
tanıtmak... ”
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Rosana Guinea Peru Turizm Ofisi Koordinatörü

“ Filmlerden izlemek yerine Peru’yu mutlaka
ziyaret edin...”
Vizesiz geçişlerin sağlanması ile birlikte ile iki ülke
arasındaki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu Türkiye ve Peru arasındaki ticari ve turizm kanalının
kurulması için ilk adımdır. Peru’nun Turizm Kurulu PromPeru
her iki ülke arasındaki bağlantıların daha da gelişmesini
beklemektedir. Böylelikle her iki ülke arasında karşılıklı
önemli bir bağlantı kurulması kesinlikle teşvik edilmiş
olacaktır.
Son olarak Türkiye’ye vermek istediğiniz mesajları
alabilir miyiz?
Turizm destinasyonu olarak Peru Dünya Reklam
Kampanyaları için Mesaj bir cümle ile verilmiştir: Filmlerden
izlemek yerine gerçeğini yaşamak için Peru’yu mutlaka
ziyaret edin.
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What do you think of the relationship between the two
countries now with the new visa-free transitions being
available?
This is the first step for establishing both a commercial and a
tourism channel in both directions, between Turkey and Peru.
PromPeru is looking foward to an improvement in the
connectivity between both countries, this would definitely
boost the initiation of an important exchange channel
between both countries.
And lastly, what messages would you like to relay to
Turkey and Turkish tourists?
The message is immersed in one sentence, which resumes
the Advertisement World Campaing of Peru as a tourism
destination: Dont watch the movie, Live it for Real, Visit Peru.

Delano Seyahat Acentası Yönetim Kurulu Başkanı
Vedat Bayrak’ın organize ettiği seminerler,
12 Nisan’da Peru Turizm Bakan Yardımcısı’nın
sektörün başkanları ile yaptığı toplantılar ile
başlamış, 15 Nisan’da Pera Palas Jumeirah Otel’de
İstanbul acentalarına verilen bir davetle devam
etmiş ve 17 Nisan’da Ankara Rixos Grand Hotel’de
Ankara ve Anadolu’dan gelen geniş bir acenta
topluluğuna verilen davet ile son bulmuştur.

This promotion campaign which was organized
by Mr, Vedat Bayrak, the Chairman of the Board
of Delano Travel Agency, has started with the
meetings of Peru’s Vice President of Tourism
with the presidents of the Turkish tourism sector
on 12 April, continued with the invitation given
to İstanbul agencies at Pera Palas Jumeriah on
15 April, and ended with the invitation given to
agency in Ankara and Anatolia at Ankara Rixos
Grand Hotel on 17 April.
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“Konaklama Sektörünün Başarıya

“We Have To Minimise Errors Quickly In Order To

The paediatricians have a saying as “Each child
writes his/her own book”. In other words each
child wants sensibility, care and education
unique to them from birth until development and
growth. Hotels are the same, as long as each new
facility doesn’t create its own unique creative
difference, their success would be below average.
Unfortunately some administrators may not realize
it and during creation of facilities make mistakes
one after another.
Not doing a feasibility study and invest:
It is inexplicable that how people make bold
to construct a facility and invest million Euros
only by taking the success and failures of other
businesses in the region into account. You will
breed a baby and you will not think about how
he/she will develop, to be trained and maintain
their lives. Will it be successful? Establishing a
facility is just like that. A feasibility report, which is
prepared by a good consultant, isn’t considered
necessary by investors. However, no one should
set out without regarding market conditions,
predictions of market development, threats and
opportunities of the region.

Mehmet MÜLAYİM Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdürü
Çocuk doktorlarının bir lafı vardır; ‘Her çocuk kendi kitabını yazar’ derler. Yani her
çocuk doğumundan, gelişimine, büyümesine kadar kendine özgü bir hassaslık, bakım
ve eğitim ister. Otellerde öyledir, her yeni tesis kendine özgün yaratıcı farklılıklar
ortaya çıkarmadıkları sürece başarısı vasatın altında kalan tesisler olurlar. Kimi
yöneticiler maalesef bunu fark edemez ve daha tesislerinin oluşumu sırasında ardı
ardına hatalar yaparlar.
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Ulaşması İçin Hataları Minimize Etmeliyiz”
Make Accommodation Sector Reach To Success”

Where your facility will be according to supply-demand
equilibrium, what factor it will be in the balance of region in the
future must be examined, and investment decision should be
taken by indicating data. The national wealth shouldn’t be wasted
with personal foresight or romantic dreams shouldn’t be allowed
to do harmful moves to sector.
Duplicating of hotel concept: Facilities, which avoid creating
new concepts by creating unique concepts to consumers, or which
doesn’t show this ingenuity, choose to copy successful examples.
Neither they neither catch success of copied facilities nor pass
close to their success; they only remain as a fake copy.
Delay in the operation and establishment of Sales and
Marketing teams: Somehow hotel owners believe that people
who say “Don’t worry this hotel will be full” would create queues
at the doors of their hotels as soon as they open. However all of
people who said it to them when hotel opening, either disappear
or start producing excuses. Every hotel should enterprisingly start
to Sales and Marketing activities according to targeted markets at
least 6 months prior to the opening. These Sales and Marketing
activities should be conspiratorially continued by teams. Every
deduction of these is the same as deduction of hotel’s inventory or
cement. It is a serious irrecoverable mistake.

Fizibilite yapmamak, yatırmamak: Sadece tesis kurmanın
hedeflendiği bölgedeki diğer işletmelerin başarı veya başarısızlıklarını
göz önüne alarak bir tesis yapmaya, milyon Avroları yatırmaya nasıl
cesaret edilebiliyor anlaşılır gibi değil. Bir bebek doğuracaksınız
ve onun nasıl gelişeceğini, eğitileceğini ve yaşamını kuracağını
düşünmeyeceksiniz. Başarılı olur mu? Bir tesisi kurmakta aynen
öyledir. İyi bir danışmanın hazırlayacağı fizibilite raporu, yatırımcılara
gereksiz görünmektedir. Ancak pazar şartlarını, pazarın gelişim
öngörülerini, bölgedeki tehdit ve imkânları göz önüne almadan yola
çıkılmamalı. Tesisiniz o günün arz-talep dengesinde nereye oturacak,
gelecekte bölgenin dengesinde nasıl bir unsur olacak incelenmeli,
verilerle ortaya konarak yatırım kararı alınmalı. Milli servet kişisel
öngörüler veya romantik hayallerle çarçur edilmemeli, sektöre zarar
verecek hamlelerin yapılmasına izin verilmemeli.

“Her yeni tesis kendine özgün
yaratıcı farklılıklar ortaya
çıkarmadıkları sürece başarısı
vasatın altında kalan tesisler
olurlar”
Otel konseptinin kopyalanması: Özgün konseptler yaratarak
tüketicilere yeni seçenekler yaratmaktan imtina eden, veya bu
yaratıcılığı gösteremeyen tesisler başarılı örnekleri kopyalama yoluna
gitmekte. Bırakın kopyaladıkları tesislerin başarısını yakalamayı, yanına
bile yaklaşamayarak sadece birer ucuz kopya olarak kalmaktalar.
Satış ve pazarlama ekiplerinin kurulumu ve işleyişinde gecikme:
Nedense otel sahipleri otelleri açılır açılmaz onlara ‘Bu otel dolar
merak etme’ diyenlerin kapılarında kuyruk olacaklarını zanneder.
Oysaki otel açıldığında onlara bunu söyleyenlerin hepsi ya ortadan
kaybolur, ya da bahaneler üretmeye başlar. Her otel açılışından en az
6 ay önce satış ve pazarlama faaliyetlerine hedeflediği pazarlara göre
girişken bir şekilde başlamak durumundadır. Bu satış ve pazarlama
faaliyetlerini de otel açıldıktan sonra da sürdürecek olan ekiplerin
planlayarak, hedef odaklı yerine getirmeleri gerekir. Burada yapılacak
her kısıntı aynen otelin demirbaşından, çimentosundan yapılan kısıntı
gibidir. Geriye dönüşü olmayan vahim bir hatadır.
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Personele gerekli özenin gösterilmemesi: Personelini bardak
taşıyan, anahtar veren vasıfsız kişiler olarak gören tesislere örnek o
kadar çoktur ki. Turizm sektörü çalışanını ne kadar mutlu ederseniz,
onlarda otel misafirlerinin o kadar mutlu olmasını ve verdikleri
paranın karşılığını aldıkları hissini sağlatırsınız. Eğer düzgün
lojman şartları sağlayamıyorsanız, dedikodu üzerine kurulu bir
sistem oluşturduysanız, Operasyon standartları ve yönetmelikleri
oluşturmadınız ve personeliniz sizin ondan neler istediğinizi
bilmiyorsa, personelinizin eğitimi ve kişisel gelişimi için yatırım
yapmıyorsanız, giydikleri üniformalar onlara yakışmıyorsa maalesef
personel yönetiminde başarısızsınız ve bu otelinizin karını etkileyecek
acı bir fatura çıkaracak.

“Turizm sektörü çalışanını
ne kadar mutlu ederseniz,
Otel misafirini de o kadar mutlu
etmiş olursunuz”
Radisson Blu Hotel Kayseri

En vahim hata, borç batağı: Kurulacak tesis yatırımının en az 50%’lik
bölümü öz sermaye oluşturmalı. Çevremizde alınan kredileri ile hızla
büyüyen ve yine aynı hızla yok olan o kadar çok otel zinciri var ki.
Bankalara kredi aşamasında yalan yanlış raporlar ve belgeler sunarak
yüksek krediler alan ve günün birinde yok pahasına otelini kaybeden
yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Bankalar tabiki paralarını
kurtarıyor, olan hayallerle ortaya çıkan ve hırs içinde büyümek isteyen
bu sanal yatırımcılara oluyor. Yıllarını, emeklerini, diğer insanların, iş
ortaklarının emeklerini bir anda yok ederek başladıkları noktanın çok
daha gerisine düşüyorlar.
Bunlar hataların en büyükleri, ancak hatalar listesi maalesef uzar
gider ve o kadar da çok örnekleme ortaya konulabilir ki. Konaklama
sektörünün başarıya ulaşması için bu hataları hızla minimize etmemiz
gerekiyor.
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Not giving the necessary care to the personnel: There are
so many facility examples that people see personnel as people,
who only carry cups, give key and unskilled persons. The more
you make the tourism employees happy, the more they will try
to make guest happy and feel that they get the compensation
of their money. If you can’t provide housing conditions properly,
have created a system based on gossip, operation standards and
regulations have not created and what you want from your staff
doesn’t know, you aren’t investing in staff training and personnel
development, personnel management and uniforms don’t suit
them, unfortunately, you are unsuccessful about personnel
management and this will affect your profit of hotel and there will
be a bad invoice.
The most serious mistake, debt spiral: At least part of 50%
investment facility to be established, should be equity capital.
There are so many hotel chains all around us, which rapidly grow
with loans and they disappear with the same speed. Numbers
of investors, who get a bank loan by offering fake and false
reports to banks during the credit and who lose hotel on day, are
increasing each passing day. Banks, of course, save their money,
these virtual investors, who appear with dreams and want to grow
in ambition, are stuck in a difficult situation. They drop so much
behind starting point at a time by clearing off their years, the
efforts of other people, the efforts of partners.
They are the larger of mistakes but unfortunately list of mistakes
goes on and many samples can be demonstrated. We have to
minimise these errors quickly for accommodation sector reaches
success.

“ Camiamız Yeni Yatırımlarla Daha da Büyüyor
“Our Sector is Growing By The New Investments”

I started my first steps in Tourism, after graduating from
England Bachelor University Hotel & Catering Management
in 1980. Club Sultan, in Izmir, was my first experience. After
spending a season with Mr. Nihat Kaçar, I graduated from
the School of Business Administration in Germany in 1984,
to develop my education a bit more. Afterwards, I worked
for 5 years as an Asst. Manager in different provinces, in the
structure of Steigenberger Hotel. After returning to Turkey, I
have been maintaining General Manager Position in different
provinces and 5 * hotels. We continue to welcome our guests
who come to us in the best way, with uncompromising
approach of quality of service, with spa and outdoor swimming
pool, with 75 Rooms, which got the award for the design, with
full Bosporus view (270-degree view) and with an exquisite roof
and the rooms, in Gümüşsuyu Istanbul. Actually, Opera Hotel
is one of the oldest facilities that laid the concept of Boutique.
I would like to invite all the business communities in order to
stay in completely renovated by 2012, Hotel Opera, that is in
a very historical place. Yes, I want to mention a bit about the
developments in tourism. Our sector is growing by the new
investments. But unfortunately, the required things are not
done regarding qualified staff. The trainings of hotels given
by their own are very important. But the thing that is more
important, is that although, we have a great youth, we cannot
convince them that our sector is a profession. The reasons are
simple. They were forced to background jobs in our hotels
when they coming under the name of internship, during
university education the heads evaluate trainees as cheap
labour and want almost the half of stuff to be interns.
Tamer CANSEVER Opera Hotel İstanbul Genel Müdürü
1980 yılında İngiltere Bachelor University Hotel & Catering
Managament mezuniyetimle birlikte ayağımı turizmde sürtmeye
başladım. İzmir Club Sultan benim ilk deneyimim oldu. Sn. Nihat
Kaçar ile bir sezon geçirdikten sonra öğretimimi biraz daha
geliştirmek için Almanya Heidelberg Frıtz-Gabler Otel ve İşletme
Yüksek Okulu’ndan 1984’te mezun olduktan sonra Steigenberger
Hotels bünyesinde değişik illerde Ass. Manager olarak 5 sene görev
yaptım. Türkiye’ye döndükten sonra değişik illerde ve 5 yıldızlı
otellerimizde Genel Müdürlük görevimi halen devam ettirmekteyim.
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In addition, the number of general managers who think like
this is increasing. We should put a stop to vexing those who
are full of enthusiasm, by letting them know that this sector
is not for them, and letting them return to the universities,
assessing the situation by themselves. We should convince
the adaptation of our new generation to the realization of
the fact that the real education comes by the practice. Our
community is probably following the thoughts of our Prime
Minister regarding the Public facilities. Personally, I can say
that, this is one of the most intelligent works. Of course, in the
meantime, people will present their opinions again, and there
will be people who will think there will be ones who will give all
rights to their supporters for their benefits. Let those people
on their own, to stay with their own comments. If we will help
our government in this construction, and take the duty within
proposals to play our part in the structure, and support the
olds of our sector, the colleagues that were dismissed due to
their age by letting them earn a living for the family, and then
this solidarity is under the obligation of this sector. This will
be a reason for our proud. Our Prime Minister is approaching
a very important issue. If each facility starts to welcome the
public staff with the reasonable prices and a certain % under
the state guarantee, then there will be occupancy guarantees,
in addition to the opportunity of 12 month’s assessment.
Let us give up all negative thoughts, and leave politics to
politicians, our business is TOURISM... With my respect, to all
my colleagues and to people and organizations that created
employment in our country by investments.

İstanbul Gümüşsuyu’ nda 75 odası olan tasarım ödülü almış, full
boğaz manzaralı ( 270 Derece görüş ) nefis bir roof ve odalara sahip,
Spa ve açık yüzme havuzu ile hizmet kalitesinden ödün vermeyen bir
anlayışla işletmemize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya
devam ediyoruz. Opera Hotel aslında İstanbul ‘da Butik Otel
anlayışını yerleştiren en eski tesislerden biridir. 2012 yılı itibariyle
tamamen yenilenen bu tarihi yerdeki Opera Hotel’ de konaklama
yapmak üzere tüm iş camiasını davet etmek istiyorum.
Evet biraz turizmdeki gelişmelere değinmek istiyorum. Camiamız
yeni yatırımlarla daha da büyüyor ama hala ne yazık ki nitelikli eleman
konusunda gerekenler yapılmıyor. İşletmelerin kendi bünyelerinde
verdiği eğitimler mutlaka çok önemli ancak daha önemlisi harika
bir genç neslimiz olmasına rağmen onlara sektörümüzü sevdirip
bir meslek olduğuna inandıramıyoruz. Nedenleri basit üniversite
yıllarında staj adı altında geldikleri otellerimizde daima arka plandaki
işlere yöneltilmeleri, patron otellerin de patronların ucuz iş gücü
olarak değerlendirip neredeyse kadronun % 50’si stajyer olsun
isteği ve bu doğrultuda gidip olmaz böyle şey diyemeyen Genel
Müdürlerimizin çoğalması neticesinde o şevk dolu insanlarımızın
ana konuları öğrenemeden üniversiteye dönüşleri kendi aralarında
durum değerlendirmeleri neticesinde bu sektörde çalışılmaz diye
küstürülmeleri artık bitmeli ve gerçek eğitimlerin uygulamada
olduğunu yeni nesillerimizin bunu benimsemelerini sağlamalıyız.

Sayın Başbakanımız’ ın kamu tesisleri ile ilgili düşüncelerini herhalde
camiamız takip ediyordur. Şahsi fikrim en akıllı işlerden birisi
olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu arada insanlar yine konuşacaktır
bakalım kimlere peşkeş çekilecek gibi düşünenler olacaktır,
bırakılsın bu kafalardaki kişiler kendi yorumları içinde kalsın asıl
bizler hükümetimize bu yapılaşmada yardımcı olsak,önerilerimiz
içinde bu işte görev alıp bu yapılanmada üzerimize düşeni
yapsak,sektörümüzün eskileri malum yaşları fazla bulunup bir kenara
itilen arkadaşlarımıza da bu organizasyonda destek olup onlarında
evlerine ekmek götürmelerini sağlamış olsak bu dayanışmayı artık
bu sektör yapmak zorunda bu hepimizin gururlanacağı bir tablo
oluşturacaktır. Sayın Başbakanımız gerçekten çok önemli bir konuyu
ele almıştır. Devlet garantisinde makul rakamlar ve belli bir yüzdelerle
her tesis kamu çalışanlarını misafir etmeye başladığında ( bu Termal
Turizmi, Deniz&Kum Turizmi, Dağ&Kayak Turizmi, Kültür Turizmi
gibi ) doluluk garantilerini de yakalamış olmanın yanı sıra 12 ayımızı
değerlendirme fırsatı yaratacaktır. Arkadaşlar gelin hep beraber ard
düşünceleri bırakıp politikayı politikacılara bırakalım, bizim işimiz
TURİZM...Tüm meslektaşlarıma ve yatırım yaparak ülkemize istihdam
yaratan kişi ve kuruluşlara en derin saygılarımla...
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“Mersin’de Turizm ”

“ Tourism in Mersin ”

”Turizmin açık olduğu
Mersin’de turizm,
göründüğü gibi değil ... “

Fethi KAVUNOĞLU Mersin Oteli Genel Müdürü
Yılın 300 günü güneşli olan bir il düşünün... 324 km. sahil bandı olan
bir il... Profesyonel veya zincir otellerin yatımı yok olursa bir düşünün.
Her yer kışın felç olurken Mersin’de tek ceketle gezebilirsiniz. Balığı,
güneşi, kumu, tarihi yerleri, doğası ve yaylası ile bir turizm kenti
olmaya aday en güçlü şehirlerin başında geliyor.
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Think a city which is sunny for 300 days of the year, has a 324
km-coastal strip. Think about what happens if the investments of
professional and chain hotels are disappeared. When everywhere is
having really big troubles in winter, you can stroll around with only
a jacket. It is the strongest city that is candidate to be a tourism
city with its fish, sun, sand, historical places, nature and summer
camping grounds. When the tourism in Mersin is mentioned, the
first things that come to the mind are the sea, sand, sun and of
course, Mersin Maiden’s castle… There are so many sights that
I cannot remember. I would like to mention about other side of
tourism in Mersin, the tourism that has been lost and disappeared.
Let’s have some travel to past, to the history….. Year: 1972; Tourist
zones were declared in Turkey (Starting from Istanbul up to the
district Gazipasha of Antalya.) Year: 1980; The year of military
coup as known … life stops and everything is suspended. Tourism
in Mersin stops more. Year: 1983; The years of the transition to
democracy, Anavatan Party in power, a country developing and
growing fastly, the years when the importance of the service
industry was understood. Of course lots of subsidies rolled in
Mediterranean and Aegean regions… Nothing about Eastern
Mediterranean and Mersin too… Year1984;The project of “Let’s
make a harbor in Mersin” was made my dear but the coastal strip
was disappeared Year 1990; The harbor wasn’t operated, in these
years a free zone was made in order to make it operate, everyone’s
hope (the rumors of entering with passport, increasing of the
jobs…)

Year 1991; Gulf War… The moment when everything was over and
tourism went for nothing again… But in the meantime Western
Mediterranean grew and grew… It became a brand. In those
years Mersin and its districts were given to the contractors in order
to build seaside place sites and 15-20-storey 800-flat sites were
built, the coasts were spoiled… By the way Antalya and Aegean
continued to being brands. So early bird catches the worm.. It is
not known what Mersin got… ın 2000s there was an economic crisis
and decrease in tourism revenue again. After that a tourism boom,
but when you examine the increase of the tourist number, the
amount of foreign currency is very little for the tourist number. Year
2010; Arabian spring… Entire Arab world wakes for democracy.
As a result of this, Middle Eastern countries which constitute the
only market for Mersin stopped coming…Democracy in Arabians…
Disappointment for Mersin… It is obviously clear that tourism in
Mersin is not what it looks like… Of course some of you have come
to Mersin… With a general look, if you enter from Adana highway
we greet you with the animal bazaar. If you come from Antalya
highway then we greet you with basket makers. Here is the tourism
city!!!! If you check out the hotel list in Mersin, there are 2 five-star,
8 four-star, total certificated and uncertificated 5185 beds. Most
of the hotels are family businesses, excluding the two corporate
hotels; it is like pitched battles are around. The hotel prices are
too far from each other. The rooms are taken by whom makes
bargains… And that’s the tourism in Mersin… But still I’m hopeful.
It is just a city that needs attention and operation. That is the story
of tourism in Mersin.

Yıl 1983... Demokrasiye geçiş ve anavatan iktidarı hızla gelişsen
büyüyen bir ülke bacası sanayinin önemi anlaşılan yıllar. Akdeniz
Bölgesi’ne Ege Bölgesi’ne teşvikler yağdı tabi ki…
Doğu Akdeniz yok, Mersin de yok…
Yıl 1984... “Mersin’e bir liman yapalım” projesi yapıldı, güzelim
sahil bandı yok oldu. Yıl 1990... Liman çalışmadı bu yıllarda çalışması
için serbest bölge yapıldı herkesin umudu (pasaportla girilecek işler
açılacak dedikoduları…) Yıl 1991... Körfez Savaşı… Her şeyin bittiği
an yine turizm güme gitti… Ama bu sırada Batı Akdeniz aldı başını
gitti. Bir marka oldu. Bu sıralarda Mersin ve ilçeleri kıyıları özellikle
müteahitlere yazlık siteler yapmak için verildi ve 15 -20 katlı 800
daireli siteler yapıldı sahiller katledildi. Bu arada Antalya, Ege marka
olmaya devam etti. Yani atı alan Üsküdar’ı geçti. Mersin ne aldı
bilinmez... 2000 yıllarında ekonomik kriz ve yine turizm gelirlerinde
düşüş... Ardından turizm patlaması, ama gelen turist sayısındaki artışa
bakıldığında, döviz miktarı gelen turist miktarına göre çok az.
Yıl 2010... Arap Baharı… Tüm Arap dünyası demokrasi için uyandı.
Sonuç: Mersin’e tek pazar olan Orta Doğu ülkeleri gelmez oldu.
Araplarda demokrasi… Mersin’de hüsran… İşte Mersin’in turizmi,
dışı sizi içi bizi yakar misali ortada… Mersin’e gelenlerimiz olmuştur
elbette… Genel bakış olarak Adana yolundan giriş yaparsanız ilimize
sizleri hayvan pazarı ile karşılarız. Antalya tarafından gelirseniz de
sizleri sepetçilerle karşılarız. Alın size turizm şehri !!!! Mersin’de
otellere bakarsanız, 2 adet beş yıldızlı otel, 8 adet dört yıldızlı, belgeli
belgesiz toplam 5185 yatak. Otellerin çoğu zaten aile oteli kurumsal
çalışan 2 otel onun dışında meydan savaşları gibi otel fiyatları
yerde mi gökte mi bilinmez pazarlık yapanın elinde kalıyor odalar…
Vesselam işte Mersin’de turizm… Ama yine de ben umutluyum.
Sadece ilgi ve çalışma bekleyen bir şehir işte Mersin’de turizm
hikayesi...
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“GATAB”
ve Onun
Başarılı
Başkanı

Yu su f Üras
“Hayat felsefemde durmak yok,
Kemer için yapacak çok işimiz
var “ diyen Başkan Üras, bizlerle
projeler, yatırımlar, sorunlar,
çözümler ve Kemer Bölgesi’nin
güzelliklerini paylaştı.
Türkiye’nin en nadide turizm merkezi Kemer Bölgesi, 80 km’lik
kıyı şeridiyle şirin turizm beldeleri Beldibi, Göynük, Çamyuva
ve Tekirova’yı kapsıyor. Tüm bölgenin altyapı, turizm ve tanıtım
işlerini Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği
(GATAB) ‘ ni ve kurumun yenilmez, başarılı Başkanı Yusuf Üras’ı
sayfalarımızda ağırlıyoruz.
This region includes Kemer, Çamyuva, Göynük, Tekirova and
Adrasan towns which are the most precious and valuable tourism
centres and reaches to 80 meters of coastline. We are hosting
South Antalya Tourism Development and Infrastructure Business
Association (GATAB) that deals with tasks of tourism, introduction
and infrastructure of this region and its successful chairman Yusuf
Üras in our pages. In his world view there is no stop and he says
“we have lots of things to do for Kemer”. Üras shared projects,
investments, problems, solutions and the beauties of Kemer
region with us.
67

“ Antalya’nın
Vazgeçilmez
İncisi”

Kemer1
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Her zaman gözde, her zaman özel kent Kemer
eşsiz doğası, antik kentleri, ormanları, denizi ile insana bayram sevinci
yaşatan Kemer bugün dünyanın dört bir yanından binlerce turisti
ağırlıyor. Turkuaz rengi berrak denizi, yemyeşil ormanları, renkli gece
hayatıyla en gözde tatil beldelerimizden olan Kemer’in tarihi, çok
eskilere dayanıyor. Bölge, günümüzde de kalıntılarıyla hala ayakta
kalabilen Phaselis ve Olympos gibi eşine az rastlanan antik şehirlere
ev sahipliği yapıyor. Kemer’in turizm açısından önem kazanmaya
başlaması 1980’li yıllara dayanıyor. O döneme kadar saklı kalan
cennet köşe, Türkiye’nin ilk planlı turizm kentleri arasında yer alıyor.
Kemer, gökyüzüne uzanan sık ağaçlar ve karşısında bulunan masmavi
denizle birlikte adeta yaşamın en anlamlı resitalini veriyor. Ormanın
büyüleyici ferah kokusu, dalgaların sesiyle bütünleştiğinde bitmesini
hiç istemeyeceğiniz tatilin başladığını fark ediyorsunuz. Akdeniz’in
başka hiçbir noktasında dağlar ve deniz, Kemer’de olduğu kadar
iç içe geçmiyor. Göz alıcı kumsalları ile deniz turizminin en önemli
noktalarından Kemer, tarihi ve kültürel değerleri, coğrafi yapısı ve
hiç bitmeyen enerjisiyle sizi başka bir dünyaya götürüyor. Kentin,
özellikle Toros Dağları’nın eteklerinde yer alan etkileyici köyleri,
Yörük kültürünü yaşayan ve yaşatan insanlarıyla farklılıklar yaratıyor.
Çok sayıda antik kentin yer aldığı ilçede girintili çıkıntılı kıyılarında
birçok koy ve doğal limanlarla birlikte Kemer’de tatilin tadını
çıkarabileceğiniz sayısız turistik tesis bulunuyor.

Kemer ve bölgesinin turizm tanıtımlarını üstlenen Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Alt Yapı İşletme Birliği’nin (GATAB) Başkanı Yusuf
Üras; dünyaca tanınan antik kentleri, doğa güzelliği, kumsalları, koyları, Üç Adalar’ı, tarihi Likya Yolu ile bölgenin cazibesinin her geçen gün
arttığını belirtiyor. Kâr amacı gütmeyen Kemer ve bölgesinin geleceğini garanti altına alan birliğin başkanı Üras, GATAB’la Kemer turizmine
katkı sağlayan pek çok ulusal ve uluslararası etkinliği bölgeye kazandırıyor. Kemer’in dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında geldiğini
belirten Yusuf Üras, “Kemer’in sorunsuz bir destinasyon olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Güney Antalya’nın en özel bölgesi olan
Kemer’in marka değerini yeniden zirveye çıkarmak için projeler üretiyoruz. Bu nedenle benzersiz tarihi ve eşsiz doğal güzellikleriyle dünyanın
sayılı turizm destinasyonları arasında kabul edilen Kemer’e, misafirlerimizi yaz-kış ayrımı yapmadan yılın 365 günü bekliyoruz.”
Tekirova is the prettiest town at the Mediterranean coasts of Turkey, in this place nature and history almost combine with each other and
Yusuf Üras who is the chairman of South Antalya Tourism Development and Infrastructure Business Association (GATAB) remarks that the
charm of the region is increasing day by day with its globally known ancient towns, natural beauties, beaches, bays, The Üç Adalar, historical
Lycia Way. Ensuring the future of Kemer region and around of the region seeking profit, the chairman Üras redounds a lot of national and
international activities contributing to the tourism in Kemer. Remarking that Kemer takes place among the numbered tourist destinations
all over the world, Yusuf Üras says “We are working pull out all the stops for Kemer to be an unproblematic destination. Kemer is the most
important place in South Antalya and we are producing the projects to bring the brand value of Kemer to top again. So we are waiting for
our guests both in winter and summer to Kemer which has been accepted as one of the numbered tourism destinations of the world with its
unique history, unmatched natural beauties.

“Kemer’in
marka değerini
yeniden zirveye
çıkaracağız”
Kemer which provides people the joy of festival with its unique
nature, ancient cities, forests and sea welcomes today thousands of
tourists from all over the world. Kemer is one of our favourite holiday
towns with its turquoise-coloured clear sea, densely green forests,
lively night life and its history indeed goes long way back. Region
hosted some unique ancient towns like Phaselis and Olympos that
partially stand also today for ages. Kemer started to gain value in
terms of tourism from 1980s. This heaven corner remaining hidden
until today, takes place among the first planned tourism towns of
Turkey. Kemer gives nearly the most significant recital of life together
with its dense trees reaching to sky and deep blue coloured sea
located in the face of it. When charming refreshing smell of the
forest becomes integrated with the sounds of the waves, you will
realize that the holiday which you never want to finish has started.
Mountains and sea are not telescoping at any other points of
Mediterranean as in Kemer. Kemer is one of the most important
points of sea tourism with its eye-catching beaches and it takes you
to another world with its historicity, cultural value, geographical
structure and never-ending energy. It creates difference with its
impressive villages located especially at the piedmonts of the Taurus
Mountains, people who have the Yoruk culture and perpetuate it.
So many ancient towns, a lot of bays and natural harbours in sinuous
coasts and numerous tourist facilities that you can enjoy the holiday
can be found in district Kemer.

“Antalya’ya En Yakın Turizm Noktası Beldibi1”
Antalya’nın 25 kilometre batısındaki Beldibi; doğası, narenciye ürünleri, yürüyüş yolları, günübirlik piknik alanları, turistik tesisleri ve Paleotik
dönemden kalma mağaralarıyla, önemli turizm merkezlerinden. Beldibi 1-2-3’ün tüm sahili boyunca otellerle donatılmış olması da dünyadaki
birçok turizm kentinden kendini ayırıyor. Çam ormanları içindeki plaja sahip olan Beldibi hemen karşındaki Sıçan Adası ile ayrı bir güzelliğe de
sahip. Bu özelliği ile amatör dalgıçların, doğa severlerin ve günübirlik tekne turlarının ilgi odağı durumunda. Beldibi’nin ardından karşılaşılan
ikinci doğa harikası kent Göynük. Antalya-Kemer bölgesinin doğal güzelliği ve mavi bayraklı plajları ile en güzel kasabalarından Göynük’te
görülmesi gereken en önemli yer Göynük Kanyonu. Göynük’ün merkezinden yaklaşık 15 kilometre yukarısında kalan kanyona ulaşmak için
bazı oteller ve tur şirketleri jeep ve ATV safarileri düzenliyor.
Being at the 25 kilometres west of Antalya, Beldibi is one of the important tourism centres with its nature, citrus products, walkways, daily
picnic areas, touristic facilities and caves dating from the Palaeolithic era. Being surrounded by the hotels all along its coast, Beldibi 1-2-3
also separates itself from lots of tourism towns all over the world. Having a beautiful beach located in the pine forests, Beldibi also has a
different beauty with Sıçan Island located in the face of it. With this feature, it is the centre of attention of amateur divers, nature lovers and
daily boat tours. The second natural wonder is Göynük after Beldibi. Göynük is one of the most beautiful towns with its blue coloured flags
of the beaches and the natural beauty of Antalya-Kemer region and the most important place needed to be seen in this town is canyon of
Göynük. Some hotels and tour companies provide jeeps and ATV safaris to reach to the canyon located 15 kilometres up from the centre of
Göynük.
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Çamyuva

Çalış Tepesi ile

Farklılaşıyor...

Kanyonda sabahın erken saatlerinde bir rehber eşliğinde çam
ormanları içerisinde trekking yapılabiliyor. 300-350 metre
yüksekliğindeki dik tepelerin, zamanla suyun aşındırması sonucu
meydana gelen muhteşem görüntüsü, irili ufaklı birçok şelaleyi de
barındıran Göynük Kanyonu adete konuklarına görsel bir şölen
sunuyor. Derin vadilerden oluşan kanyon, zaman zaman altı metreye
inen darlıkların yanı sıra büyük göletlerle de yüzme imkânı sağlıyor.
Altı kilometre uzunluğunda ve trekking yapanların yaklaşık üç saatini
alan vadi, akan görkemli şelaleleriyle görülmeye değer bir doğa
harikası olarak keşfedilmeyi bekliyor.

“Kemerin Gizli Güzelliği Kiriş”
Kemer’e bağlı bir mahalle olsa da, Kiriş, beş yıldızlı otelleriyle başlı
başına bir tatil beldesi. İlçe merkezinden otomobille yaklaşık beş,
yürüyüşle 20 dakikalık mesafede bulunan Kiriş’in çarşısı ve restoranları
da cazibe merkezi. Hemen her keseye uygun turistik tesis bulup,
konaklamak mümkün. Kemer’e beş kilometre uzaklıkta olan Kiriş’in
kıyı şeridi, portakal ağaçları ve beş yıldızlı otellerle kaplı. Çam ağaçları
ile çevrili olan Kiriş’te deniz ve portakal ağaçlarıyla benzersiz bir
görsel güzellik ve eşsiz bir koku sunuyor.

You can trek with a guide in the early morning in the pine forests in
Canyon. Occurring as a result of the water erosion, excellent display
of the 300-350-metre high steep hills and the canyon of Göynük with
lots of large and small waterfalls presents a visual feast. The canyon
with the deep valleys provides possibility to swim with its large pond
as well as its narrowness going down to six metres from time to time.
Taking 3 hours for the ones trekking, the six-kilometre-long valley
expects to be explored as a worth seeing natural wonder with its
splendid waterfalls.

“The Secret Beauty Of Kemer Kiriş”
Although being a district which is attached to Kemer, Kiriş in itself is
a holiday town with it 5-star hotels. Located 5 minute- away by car,
on foot 20 minutes from centre of the district, Kiriş has charming
markets and restaurants. It is possible to find touristic facilities
which are suitable for almost each budget and stay there. Located
5 kilometres away from Kemer, the coastline of Kiriş is covered
with orange trees and 5-star hotels. Surrounded by the pine trees,
Kiriş presents an unique visual beauty and unmatched smell with its
orange trees and sea.

“Çalış Tepesi’nden Kuşbakışı...” “Look From Top The Çalış Hill...”

1944 yılına kadar Kemer’in bir mahallesi olan Çamyuva, mavi bayraklı
plajlarıyla öne çıkan bir turizm beldesi. 1980’lerin başına kadar küçük
bir köyken, turizm teşviki ile sahil kıyılarına birçok tatil köyü inşa
edildi ve Türkiye’nin önemli tatil beldelerinden biri haline geldi. Kiriş,
Tekirova gibi komşu beldelerle birlikte Kemer ilçe merkezinin yedi
kilometre güneyinde bulunan Çamyuva; Olympos, Phaselis ve Tahtalı
Dağı gibi görülmesi gereken yerlere de son derecede yakın. Kemer
merkez ile tatil köylerinin bulunduğu Kiriş’i birbirinden ayıran Çalış
Tepesi, turistlerin vazgeçilmez yürüyüş alanlarından...
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Being a neighbourhood of Kemer until 1944, Çamyuva is a tourist
town where comes forward with its blue coloured flags. While it
had been a small village till the beginning of 1980s, lots of resorts
were built on its coastline with the tourism promotion and it became
one of the important touristic towns of Turkey. Located at the 7
kilometres south side from centre of Kemer with the neighbouring
towns like Kiriş and Tekirova, Çamyuva is quite close to places
needed to be seen like Olympus, Phaselis and the Tahtalı Mountain
as well. Separating from each other the centre of Kemer and

Mis kokulu çam ağaçlarının arasından geçerek ulaştığınız tepede;
bir tarafında Kemer, diğer tarafından Çamyuva ve Kiriş’i kuş bakışı
seyretmenin keyfini çıkarıyorsunuz. Bölgenin genelinde olduğu
gibi, Çalış’ta da tarihi kalıntılar görmek mümkün. Bunlar içinde en
önemlileri ise Helenistik Çağ’dan kalan kale kalıntıları.

“İlklerin Merkezi, Alternatif Turizmin
Başkenti Tekirova”

Kemer ve bölgesinin turizm tanıtımlarını üstlenen Tekirova, bugün
alternatif turizm çeşitlemeleriyle örnek turizm destinasyonları arasında
gösteriliyor. Üç adalar ile dalış turizmine, Tahtalı dağındaki yamaç
paraşütü ile spor turizmine, Phaselis Antik kenti ile kültür turizmine
hizmet eden Tekirova bugün ilklerin turizm merkezi durumunda.
Dünyanın ilk ve tek ekolojik parkı olan ‘ekopark’a sahip Tekirova;
3. Profesyonel ligde takımı olan ilk belde unvanını da elinde
bulunduruyor. Antalya’ya yaklaşık 60 km, Hava Limanına 70 km
uzaklıkta olan Tekirova dağ ve deniz manzaralarıyla bütünleşmiş
şirin birin turizm beldesi. Phaselis ve Chimera (Yanar Taş) – Olympos
antik kentleri ile denizi kucaklayan Tekirova’da, yeşilin ve mavinin
her türlü tonunu görmek mümkün. Bölgesindeki beldelere göre en
geç belediye olan Tekirova bugün altyapı başta olmak üzere, yol,
kaldırım, peyzaj gibi pek çok sorununu çözmüş bir turizm kenti. İmar
sorununu da bulunmayan Tekirova modern kent meydanı, belediye
hizmet binası, çarşısı ve hiçbir beldede olmayan 3.000 kişilik Anfi
tiyatrosuyla da tam bir cazibe merkezi konumunda. Tekirova’da
bulunan ve eşsiz bir güzelliğe sahip Üç Adalar ve koyları, önemli ve
dünya dalış kriterleri bakımından ilgi çeken dalış merkezleri arasında
geliyor.
Kiriş in which many resorts are located, the Çalış hill is one of the
indispensable walking areas for the tourists.You reach to the hill by
passing through fragrant pine trees; and you can enjoy watching
on one side Kemer, on the other side Çamyuva and Kiriş from a top
view. Just like throughout the region, it is also possible to see the
historical ruins in Çalış as well. The most important ones among them
are castle ruins remaining from the Hellenistic era.

“Centre of the firsts, the capital city of the
alternative tourism Tekirova”

Tekirova is the pretty town at the Mediterranean coasts of Turkey,
in this place nature and history almost combine with each and this
place is today shown among the best tourist destinations with its
alternative tourism variations. Serving for diving tourism with Üç
Adalar, for sports tourism with the paragliding at Tahtalı Mountain,
for the cultural tourism with the Phaselis ancient town, Tekirova
is the tourism centre of the firsts. Having the first and unique
ecological park ‘Ekopark’, Tekirova also possesses the title of the
first town which has a team in the 3rd professional league. Located
approximately 60 kilometres away from Antalya and 70 kilometres
from the airport, Tekirova is a pretty tourist town with combining its
landscapes of mountains and sea. Tekirova embraces the sea with
Phaselis, Chimera (Burning Stone) and the ancient towns of Olympus
and here is possible to see the all tints of green and blue. Being
the latest municipality of all towns in the region, Tekirova today is a
tourist town which has solved lots of problems like roads, pavements,
landscape especially infrastructure. Tekirova is completely a centre of
attraction with its modern town square, municipal services building,
arcade and amphitheatre for 3000 people which is not located in any
town and it also doesn’t have any reconstruction problem. Located in
Tekirova and having a unique beauty, Üç Adalar and with its bays is
one of the important diving centres drawing attention in terms of the
diving criteria of the world.
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Sualtı turizmini geliştirmek amacıyla Sg 120 Gemisi, Üç Adalar’a
törenle daldırıldı.

Tekirova

Turizmin Gözbebeği
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Üç Adaların denizinin temiz, berrak olması, bölgeyi özellikle
Akdeniz fokları ve daha birçok deniz canlısı için üreme ve yaşama
yeri haline getirildi. Tekirova’da bulunan Eko Park zengin bitki
ve hayvan dokusu çeşitliliği ile görülmeye değer ender alternatif
turizm noktaları arasında geliyor. Bitki ve havyan dokusunu yan
yana barındıran dünyanın ilk ve tek ekolojik parkı unvanına sahip
olan Eko Park bugün binlerce turisti ağırlıyor. Dünyaca tanınan
antik kentlerin Tekirova sınırları içerisinde olması, doğa güzelliği,
kumsalları, koyları, Üç Adaları, Eko Parkı ve tarihi “Likya Yolu” ile,
bölge cazibesini her geçen gün arttırıyor Tekirova’nın cazibesi her
geçen gün arttıran havada-karada ve denizde turizmin yapıldığı
benzersiz bir turizm merkezi konumunda. Tahtalı Dağı kayak
merkezi ile insanlar denizden çıkıp Tahtalı Dağı’nın doruklarında
serinlemenin veya Tahtalı Dağı’nda kayak yapıp Phaselis Antik
Kenti’nde yüzmenin keyfini çıkarmak Tekirova’da mümkün.
Tekirova, zengin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında, bu alternatif
turizm alanlarıyla ve yeni yatırımları ile dünya turizmin göz bebeği
olma yolunda hızla ilerliyor. Tüm bunların yanı sıra spor turizmi
adına da ciddi çalışmalar yapılan Tekirova ilki geçen yıl yapılan ve
büyük ilgi gören Olympos Maratonu’na da ev sahipliği yapıyor.
Yüzlerce farklı ülkeden sporcunun katıldığı ve pek çok ülke basın
temsilcisinin ilgi gösterdiği maratonun sürdürülebilir olması için
çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

The sea of Üç Adalar was made into the place of living and
reproductive for many marine animals especially for the Mediterranean
seals thanks to the pureness and clarity. Located in Tekirova, Ekopark
is one of the worth seeing rare alternative tourist spots with its
diversity of the rich tissue of both the plants and animals. Having the
title of the first and unique ecological park all over the world where
houses the rich tissues of both plants and animals, Eko park today
welcomes thousands of tourists. Housing the globally-recognized
ancient towns in its borders, Tekirova is enhancing its charm thanks
to its beaches, bays, Üç Adalar, Eko Park and historic Lucian Way.
Enhancing its charm, Tekirova is a unique tourist centre and there
it is possible to do tourism in the air, on the land and at the sea. It
is possible in Tekirova to become cooler at the peaks of the Tahtalı
Mountain after exiting from the sea thanks to the ski resort in Tahtalı
Mountain and to enjoy swimming in the Phaselis ancient town after
skiing in Tahtalı Mountain. Besides its rich history and natural beauties,
with these alternative tourism fields and new investments progresses
rapidly on the way to be the favourite place the entire world. Besides
all of these doing serious works in the sports field Tekirova hosts the
Olympus Marathon which was held firstly last year with great interest.
Lots of sportsmen/sportswomen from all over the world attended the
marathon and many press representatives from different countries
showed great attention. All the works continue in full force in order to
make the marathon sustainable.
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Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Tekirova’da hizmete girecek.

Sağlık Turizmi de

2015

Yılında Hizmette

74

Bölgenin turizm kazanımları için çalışmalar yapan ve Tekirova’nın
geleceğini garanti altına alan Tekirova Belediye Başkanı Yusuf Üras,
2015 yılında tamamlanacak yatırımla bölgenin sağlık turizmi adına
önemli bir merkeze ev sahipliği yapacağının müjdesini veriyor.
82 dönümlük bir alana 200 milyon dolarlık dev bir ‘Huzurevi ve
Rehabilatasyon Merkezi’ kurulacağını belirten Üras, Dünyada çok
yeni olan bu projenin Türkiye’de de ilk ve tek oluşuyla da öne
çıktığına vurgu yapıyor. 800 yatak kapasitesine sahip olacak, yaklaşık
600 kişilik istihdam yaratacak bu dev tesisin yakında yılında hizmete
girmesi planlandığını belirten Üras, Tekirova’nın başarı hikayesi
ve gelişimi hakkında; “ Bugün Kemer 30 yıllık bir belediyeyken
Tekirova’mız bölgenin en genç belediyesi. Sadece 15 yıllık belediye
geçmişi olan Tekirova’nın bugün altyapı sorunu, yol sorunu, imar
sorunu bulunmuyor. Tüm bunları biz el birilği ve söz birliği ederek
çözdük. Bölgenin örnek ve rol alınan bir beldesi olduğumuz için çok
gururluyuz. Biz bunu Tekirova’da başardık. Güney Antalya’nın incisi
konumundaki Kemer’in de bu gelişimden yararlanması gerektiğine
inanıyoruz. Kemer bölgemizin de çok önemli artıları, değerleri var.
Bu atıl durumdaki değerlerin iyi işlenerek tekrar eski parlak günlerine
dönmesi gerekiyor. Kemer’in hak ettiği marka değerinin yeniden
kazanması bizce mümkün.” diyor

Working for the tourism gains of the region and guaranteeing the
future of Tekirova, the Mayor Yusuf Üras gives the good news that
the region will host an important centre for health tourism with an
investment to be completed in 2015. Stating that a huge “Rest Home
and Rehabilitation Centre” with a value of 200 million dollars in an
82-acre area Üras emphasizes that being brand new in the world
this project becomes prominent as it is first and the only. Stating
that having 800 bed capacities and creating jobs for 600 people this
facility is planned to be in service in the near future Üras says about
the success story and development of the region: “While Kemer is a
30 years old municipality, our Tekirova is the youngest municipality
of the region. With an only 15 year-municipality background Tekirova
has no infrastructure, road and town planning issues. We have solved
all these with cooperation. We are really proud of ourselves to be a
good example and idealized town. We have made it in here Tekirova.
We believe that as the pearl of Southern Antalya, Kemer should
benefit from this development. Kemer has also many advantages
and values. It should return to the old days by performing these idle
values. It is possible for Kemer to regain the brand value it deserves
according to us.”

75

vip konuk
vip guest
Kemer İçin,

Gelişim İçin,Değişim İçin
Çalışıyoruz...

Yanartaş (Burning Stone)

“Hiç Sönmeyen Ateş Yanartaş” “The fire that never extinguishes Yanartaş”
Milli park olması sebebiyle koruma altında olan Çıralı, büyük turizm
katliamlarından nasibini almadan bugün hâlâ sedir ormanları ve deniz
eşliğinde doğallığını koruyabiliyor. Olympos Beydağları Milli Parkı
sınırları içinde yer alan Çıralı, üç kilometrelik kumsalın oluşturduğu
sahil şeridinde koruma altındaki caretta caretta’ların üreme alanı.
Kuzeyinde sadece kış aylarında akan bir dere yatağı bulunuyor.
Güney ucunda ise, antik Olympos kentinin içinden geçerek gelen
dere denize ulaşıyor. Ulupınar Deresi ve Kanyonu, Likya Yolu,
Olympos, Yanartaş’la birlikte, sedir ormanları, yaylaları ile birinci ve
ikinci dereceden doğal ve tarihi sit alanı, koruma statüleri sayesinde,
yakınlardaki benzer alanlarda oluşan büyük çaplı turizm tesisleri
ve yapılaşmadan uzak kalmış. Çıralı’da doğal yapıyı bozmadan
yapılmış çok sayıda ağaç evlerde konaklama ve restoran hizmetleri
de veriliyor. Hemen yanı başında bulunan ve Yunan mitolojisindeki
adıyla Tanrılar Dağı Olympos ve Yanartaş’ta hiç sönmeyen ateşiyle
büyük ilgi gören bu şirin turizm köyündeki ağaç evler, bugüne kadar
çok sayıda dünyaca ünlü ismi de misafir etti. Tamamı arkeolojik ve
doğal sit alanı olarak koruma altında olan Olympos, denize açılan ve
ortasından Akçay Deresi’nin aktığı bir vadi içine kurulu. Sahip olduğu
tarihsel değerleri, 3 bin 200 metre uzunluğundaki sahili, endemik
bitkileri, caretta caretta’ları, tüm sportif etkinliklere olanak veren
muhteşem doğası ve pansiyon olarak kullanılan meşhur ağaç evleri ile
dünyaca biliniyor.
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Being under protection as it is a national park Çıralı can still protect
its nature with its cedar forests and sea without being affected from
the tourism massacres. Located in the Beydağları National Park
Çıralı with its 3 km-coast line is the breeding place of the caretta
carettas which are under protection. On its north there is a stream
bed that only flows in the winter. On the Southern side the river
flowing throughout the Olympus ancient city reaches to the sea.
As it is a natural and historical protected area with Ulupınar Creek
and Canyon, The Lycian Way, Olympus, Yanartaş, cedar forests and
plateaus it has stayed away from the large-scale tourism facilities
and construction at the near regions with its protection status.
Accommodation and restaurant services are provided in the tree
houses with large numbers that are constructed without destroying
the natural structure. Getting attention with Olympus called as
the Mountain of Gods near the town and with the fire that never
extinguishes in Yanartaş this pretty village’s tree houses have had
lots of famous people world widely known. Being entirely under
protection as being archaeological and natural protected area
Olympus was established in a valley opening to the sea with Akçay
Creek flowing at its centre. It is world widely known with its historical
values, its coast with 3 thousand 200 meter-length, endemic plants,
caretta carettas, amazing nature that allows all sportive events and
famous tree houses used as hostel.

Kemer Başta olmak üzere; Göynük, Adrasan, Çamyuva ve Beldibi’ne pek çok yatırım, proje,
etkinlik, organizasyon kazandıran Başkan Üras, çalışkanlığı ve hizmet odaklı iş anlayışıyla
bölgesinde çok seviliyor, takdir ediliyor. MOBESE, Derin Deniz Deşarjı gibi devasa
yatırımları Kemer’e kazandıran Başkan Üras, çok yakında dev bir sağlık yatırımını da bölgeye
kazandırmaya hazırlanıyor.
Bölgenin en genç, en eğitimli ve en dinamik başkanı Kemer ve bölgesinin geleceğini
garanti altına alan kişi olarak öne çıkıyor. Yusuf Üras bu yönüyle Kemer Bölgesinin en sevilen
başkanları arasında geliyor. Kemer turizmine katkı sağlayan pek çok ulusal ve uluslar arası
etkinliği bölgeye kazandıran Yusuf Üras, Kemer ve Kemerlilerin ekonomisine katma değer
sağlayacak pek çok projeye de imza atmış bir isim.

İsminin Anlamı ‘Mutluluk Getiren’, ‘Güzel Talih’ Olan
Başarının Mimarı

Yu su f Üras

“Hayat
bir seçimdir,
seçimler
kazanmak içindir”

Kimdir?
Gaining lots of organizations, events, projects and investments to Göynük, Çamyuva,
Beldibi and mainly Kemer Mayor Üras is really loved and appreciated in the region.
Gaining the huge investments to Kemer like MOBESE and Deep Sea Discharge Mayor Üras
prepares to gain a huge health investment to the region. The youngest and most dynamic
mayor of the region comes to the forefront as the person who guarantees the future of
Kemer and region.
With this feature Yusuf Üras is among the mostly-loved mayors of Kemer region. Gaining
lots of national and international events contributing to Kemer tourism to the region Yusuf
Üras is the name who has accomplished many successful projects that provide added value
to the economy of Kemer and people living there.
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“Bölgeye Hizmet Eden Dev Kurum”

GATAB

“Bölge insanın
ağzında
hep şu cümle var;
Kemer’de
sorun varsa
GATAB çözer!”
“Ailem benim için çok önemli...
Onların yanında mutlu ve huzurluyum”
Hizmet odaklı başkanlık anlayışının bir ürünü olarak kişisel gelişime de
son derece önem veren Yusuf Üras yoğun iş temposuna rağmen dalış
yapan, yamaç paraşütüyle uçan ve her sabah düzenli spor yapan bir
başkan portresi de çiziyor. Bunun yanı sıra İngilizce öğrenen Yusuf
Üras’ın Amerikan Preston Üniversitesi İşletme Bölümü’ne verdiği
bitirme tezinin yanı sıra “Hayat Bir Seçimdir Seçimler Kazanmak
İçindir” adlı kitabı da çok yakında kitapçılarda yerini alacak. Şu an 46
yaşında olan Yusuf Üras bölgesinin en genç başkanları arasında yer
alıyor. 21 yaşından itibaren başladığı siyaset hayatında ‘yenilgi’ yüzü
görmeyen Üras, girdiği her seçimi kazanan bir başkan portresi de
çiziyor. Evli, Yunus ve Ata Mustafa Kemal Üras adında 2 erkek evlat
sahibi de olan Başkan Üras, yoğun iş temposuna rağmen ailesine de
zaman ayırmayı ilke edinmiş bir isim olarak biliniyor. Bu kadar yoğun
tempoya rağmen ailesine zaman ayırmaktan geri kalmadığını özellikle
vurgulayan Yusuf Üras, “ Ailem benim için çok önemli, onların
yanında kendimi mutlu, güvenli ve huzurlu hissediyorum, bu nedenle
iş-aile dengesini elimden geldiğince kurmaya çalışsam da iş ağır
basıyor” diyor.
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Giving utmost importance to the personal improvement as a product
of service-oriented presidential understanding Yusuf Üras draws a
mayor portrait who dives, paraglides and regularly exercises every
morning in spite of his tight schedule. Besides his learning English
and thesis for American Preston University Department of Business,
his book titled as “Life is a choice, choices are to win” will take its
place on the bookstores soon. Being 46 years old now Yusuf Üras
is among the youngest mayors of his region. Married with two sons
named as Yunus and Ata Mustafa Kemal Mayor Üras is known for
spending time with his family in spite of his busy schedule. Stating
that he spends time with his family in spite of his busy schedule Yusuf
Üras says that: “my family is really important for me, I feel happy,
secure and peaceful with them, thus though I try to balance businessfamily relations as possible as much but business predominates.”

Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi’nin devamı olan GATAB;
Kemer, Göynük, Çamyuva, Tekirova ve Adrasan gibi Güney
Antalya bölgesinin turizm merkezlerinin tüm altyapı ve tanıtım
görevini üstleniyor. Temel görev ve sorumlulukları arasında hizmet
bölgesinin tüm altyapı (içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve
artıma tesisleri, çöp toplama ve geri dönüşüm tesisleri ile zararlılarla
mücadele hizmetleri) ve tanıtım görevini GATAB üstleniyor. Turizm
Bakanlığı’nın eliyle kurulan ve 2005 yılındaki ‘birlikler yasası’ sonrası
başkanlarını seçimle belirlemeye başlayan GATAB, bu tarihten
beri 3 dönemdir başkanlığını yürüten Yusuf Üras’la bambaşka bir
kimliğe bürünmüş durumda. Belediyelerin birleştirilmesiyle Kemer’in
tek belediyeye dönüşecek olması bölgede rekabeti iyiden iyiye
arttırsa da Yusuf Üras, hazırlıklarına ve hedefine yıllar öncesinden
konsantre olmuş bir isim. Yusuf Bey’le belli bir zaman geçirip hele ki
Kemer’in sokaklarında birlikte yürüdüğünüzde zaten siz de o enerjiyi
alıyorsunuz. Sürekli Kemer için neler yapabilirim sorusunun cevabını
arayan Üras’a bölge insanının tevazusu da çok yüksek. Zaten GATAB
bölgenin can simidi konumunda. Zira, Üras, GATAB’la bölgenin tüm
ihtiyaçlarına derman oluyor çözüm üretiyor. Zaten bölge insanının
ağzında hep şu cümle var: “Sorun varsa GATAB çözer”… GATAB
bu tür altyapı ağırlıklı işlerinin yanı sıra tüm bölgenin tanıtımı da
üstlenmiş bir birlik.

As the next step of Southern Antalya Tourism Development Project
(Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi) GATAB takes on the task of
entire infrastructure and promotion of tourism centers in Antalya
region like Kemer, Göynük, Çamyuva, Tekirova and Adrasan. Its
main duties and responsibilities include entire infrastructure (drinking
water, sewage and water treatment plants, garbage collection and
recycling facilities and pest control services) and promotion tasks.
Established by the Tourism Ministry and starting to determine the
presidents by election after the ‘unions’ law’ in 2005 GATAB has had
a different identity with Yusuf Üras who has been the president for
three periods since that date. Although the transformation of Kemer
into one municipality by joining of the municipalities increases the
competition, Yusuf Üras has concentrated to his preparations and
goals years before. Once you spend some time with Yusuf Üras
and especially walk down Kemer streets with him, you will get that
energy. Always seeking for the answer of what can I do for Kemer;
Üras has a high modesty from the people in the region. Besides
GATAB is the lifesaver of the region. Because Üras creates solutions
for all of the needs of the region with GATAB. People in the region
always say: “If there is a problem GATAB solves it”… besides all
these infrastructure works GATAB is a union that also takes on
the task of promotion of the region. Promoting Kemer and the
region both nationally and internationally GATAB operates lots of
promotion activities especially like international tourism fairs.
81

“Kemer’de gelişim ve değişim
Gerek ulusal gerekse de uluslararası arenada Kemer ve bölgesinin
tanıtımı yapan GATAB uluslararası turizm fuarları başta olmak üzere
pek çok önemli tanıtım faaliyetine imza atıyor. Bunların dışında;
• GATAB sayesinde Kemer ve bölgesi MOBESE’li yaşamla tanıştı.
• Ulusal ve uluslararası pek çok etkinlik bölgeye kazandırıldı.
• Bölgenin tanıtımı yılın 365 günü aralıksız yapıldı.
• Deniz temizliği ve çevre açısından oldukça önem taşıyan Derin
Deniz Deşarj Hattı bölgeye kazandırıldı.
• Bölge turizminin uzaması ve nitelikli turist sayısının artması adına
yoğun çalışmalara imza attı.
• Üç Adalar bölgesini dalış turizmine kazandırdı. Dalış turizmine
hizmet amacıyla SG 120 botunu törenle denize daldırıldı. Yakın
zamanda da Kıbrıs Barış Harekâtı’nda kullanılan bir kargo uçağını
yine dalış turizmine destek olmak için daldırılacak.
• Turizm Üst Kurulunu Kemer ve Bölgesi’ne Kazandırdı
• İngilizce KEMER Şarkısı Hazırlatıldı, Rusçası Yolda.
• Yurt Dışında Workshop ( tanıtım gecesi) düzenledi.
• Altyapı Yatırımlarıyla Musluklardan Güvenle Su İçilmesini Sağladı.
• OLYMPOS MARATONU’yla spor turizmine önemli bir katkı sağladı.
• Kompost Tesisi’ni Verimli Hale Getirdi
• 814 11 11 ALO GATAB Hattı ile Sorunlara Anında Çözüm Sunuyor
• Yurt Dışından Medya Temsilcileri Getirdi, Bölgenin Tanıtımı Yaptı.
• Bölge Halkına, Turizmciye ve öğrencilere düzenli eğitimler veriyor
• Okullar Hayat Olsun Projesiyle, Bölgenin eğitim kurumlarına ve
öğrencilere destek oluyor.

Yakın Zamanda GATAB’ın Bölgeye Kazandıracağı Projeler;
•

Turizm Danışma Ofisleri Geliyor… Turistlerin özellikle çarşı içinde
sağlam iletişim kurmaları amacıyla “ Tourism Information Office”
yani Turizm Danışma Ofisleri’nin kurulması için hazırlıklar yapılıyor.

•

Çamyuva-Kiriş Arasına Asma Köprü… Turizmciler başta olmak
üzere çevre esnafı ve turistlerin beklentileri doğrultusunda
Çamyuva-Kiriş arası asma köprü yapımı da GATAB’ın gündeminde.

•

Benzeri Londra’da Olan Tuvaletler… Yine turistlerin ve esnafın özel
istek ve beklentisi doğrultusunda benzeri Londra’da da bulunan ve
merkezi noktalarda turistlere yönelik özel tuvalet yapımı planlanıyor.

•

Özel Çeşmeler Kemer’i Süsleyecek… Ayrıca Avrupa’nın önemli
başkentlerinde simge olmuş tarzda özel çeşmelerin de Kemer
Bölgesi’ne kazandırılması ve bu çeşmelerin bir turizm simgesi
haline dönüştürülmesi de gündeme alındı.

Kısacası; Yusuf Üras ve onun başkanlığındaki GATAB; Kemer ve
bölgesinin geleceğini garanti almak için var gücüyle çalışıyor. Hizmet
odaklı iş anlayışla Kemer ve Kemerlilerin ekonomisine katma değer
sağlayacak pek çok proje kazandıran ve kazandırma gayreti içinde
olan Yusuf Üras özellikle GATAB ile Kemer Bölgesi’ nin büyükşehir
belediyesi gibi çalışıyor.
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GATAB

ile başladı...”

Development and Changes have started in Kemer with GATAB
• Kemer and its region have met the life with MOBESE with the help
of GATAB.
• Many national and international events have been brought to the
region.
• The promotion of the region has been done 365 days nonstop.
• Deep Sea Discharge Line that is important for the sea cleaning and
environment has been brought to the region.
• Intensive works have been done in order to extend the region
tourism and increase the qualified tourist number.
• It has brought the diving tourism to the Üç Adalar region. For the
purpose of serving to the diving tourism SG 120 boat has been dived
into the sea. Also an air freighter used in the Cyprus Peace Operation
will be dived in order to support diving tourism.
• Supreme Council of Tourism has been brought to the region.
• An English Kemer song has been done and the Russian one is on
the way.
• A Workshop (promotion night) was held in the abroad.
• Drinking water safely from the taps has been provided by the
infrastructure investments.
• An important contribution to the sports tourism was made with
OLYMPUS MARATHON that will be held for the second time on 21st
October.
• Kompost Facility has been made more efficient.
• They provide immediate solutions to the problems with 814 11 11
ALO GATAB Line.
• Media Representatives from abroad have been brought to the
region and promotion has been made.
• Trainings are given to the region people, students and tourism
professionals regularly.
• It supports the education centres and students with School
Supporting Project.

Projects What will be brought to the region by GATAB
soon;
• Tourism Information Offices: Preparations in order to establish

“Tourism Information Office” for the tourist to communicate well in
the bazaar are made.

• Suspended Bridge between Çamyuva and Kiriş: Making

a suspended bridge between Çamyuva-Kiriş in line with the
expectations of shopkeepers, tourists and especially tourism
professionals is on the agenda of GATAB.

• Toilets like the ones in London: Again in line with the special

demands and expectations of the tourists and shopkeepers special
toilets for the tourists are planned to construct at the central spots
like the ones in London.

• Special Fountains will decorate Kemer: Besides it is taken on the
agenda to build special fountains that have become the symbols
of some European capitals and to transform these fountains into
tourism symbols.
In short Yusuf Üras and GATAB with his presidency work in full
force in order to guarantee the future of Kemer and its region.
Succeeding many projects that will provide added value to the
economy of Kemer and people living there with the service-oriented
understanding Yusuf Üras works like a metropolitan municipality
mayor of his region especially with the help of GATAB.
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Tropikal günbatımında muhteşem bir tatil...

Gelin ve Keşfedin...
Tayland’da bulunan Novotel Phuket Resort, 2007 yılının sonunda,
yenilenen çağdaş tasarımı, geleneksel nefis Tai tarzındaki sıcak
dekorasyonu, ferah ve klimalı 215 konuk odası ve birinci sınıf
konaklama hizmeti ile lüks tatil anlayışını sunuyor.
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Novotel Phuket Resort located in Thailand offers a luxurious holiday
with its redesigned modern rooms that completed at the end of
2007, traditional, beautiful, exquisite Thai-styled decoration, warm
and air-conditioned 215 rooms and first class accommodation
service.

85

“Tasarımı ve
konforu
birarada
yaşayacağanız
cennetten
bir köşe...”
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“Ferah ve geniş
odalarında
evinizdeki rahatlığı
bulacaksınız”
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Özel balkonlu tüm odalarda split klima, düz ekran TV, kişisel kasa,
IDD / STD telefon, mini bar, saç kurutma makinesi, çay ve kahve
makinesi, güvenlik kartı kilidi, uydu TV ve 24 saat oda servisi
gibi standart özellikleri ile donatılmış. Ebeveynleriyle aynı odayı
paylaşmak koşuluyla, en fazla 2 çocuk (15 yaş ve altı) ücretsiz olarak
konaklayabiliyor.

All rooms are equipped with Standard features such as individually
controlled air conditioning, IDD/STD telephone, Mini-bar, hairdryer,
tea, and coffee making facilities, security card lock, and satellite TV,
and 24-hour room service. Free for at least 2 kids (under 15-year-old)
sharing their parents’ room.

Novotel Phuket Resort’u özel kılan tüm odalarının tasarım ve
dekorasyonu ile yerel kültürü yansıtıyor olması ayrıca aile tatilleri,
toplantı ve konferanslar için ideal bir mekan olması.

The thing that makes Novotel Phuket Resort unique is reflecting
the local culture by decoration and design of the all rooms however
it is an ideal place of family holidays, meetings, and conference.
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“Yemyeşil manzara ve egzotik
bahçelerde huzuru yakalayın”
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Patong Plajı ve Andaman Denizi’nin muhteşem manzarasına ve
çarpıcı tropikal günbatımı ile Novotel Phuket Resort, huzurlu ve
sakin bir ortamda adeta özel bir saklı cennet. Popüler Soi Bangla
ve Jungceylon Alışveriş Merkezi’ne 10 dakikalık bir yürüyüş
mesafesindeki Kalim Körfezi’nde yer alan resort aynı zamanda sakin
ve sessiz bir ortamda yemyeşil manzara ve egzotik bahçelerle çevrili.

Novotel Phuket Resort with stunning tropical sunsets and magnificent
views over Patong Beach and the Andaman Sea is an exclusive
hidden paradise in peaceful and serene environment. The Resort
located in Kalim Bay at 10 minutes walking distance to the famous
Soi Bangla and Jungceylon shopping mall is also surrounded by lush
landscape and exotic gardens with a serene and quiet environment.
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Novotel Phuket Resort dünya çapında 400’den fazla otel içeren
Novotel Hotels & Resorts Grubu’nun bir üyesi ve bölgedeki en büyük
otel grubu Accor Asya Pasifik tarafından yönetilmekte.
Patong Körfezi’nin kuzey tarafındaki teras üzerinde, Old Fisherman’s
Restaurant’ta Akdeniz usülü pişirilmiş taze deniz ürünlerinin tadını
çıkarabilirsiniz. Ruen Thong otantik Tai Restaurant’ında kaliteli
dünyaca ünlü mutfak lezzetleri Tai yemekleri servis edilmekte. Coffee
House’da, Meksika, İtalyan, Fransız uluslararası yemekler ve kahvaltı
sunuluyor. Büyüleyici gün batımı manzarasında The Hour Glass
Kokteyl ile akşam yemeğinden sonra rahat bir atmosfer de canlı Caz
grubunun müziklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.
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Novotel Phuket Resort is a member of the Novotel Group of Hotels
and Resorts comprising over 400 hotels worldwide and managed by
Accor Asia Pacific, the largest hotel group in the region.
On a terrace on the northern side of Patong bay, you can enjoy the
best of the seafood delights cooked in a Mediterranean style at
Old Fisherman’s. Fine Thai cuisine and famous international dishes
are served at Ruen Thong traditional Thai restaurant. In Coffee
House Mexican, Italian, French international dishes and breakfast
are served. You can enjoy the live jazz group music in the relaxing
atmosphere after dinner with Hour Glass cocktail.

“Eşsiz günbatımı manzarasına
karşı, en leziz deniz ürünlerinin
tadına varın”
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“Yorgunluğunuzu Geleneksel
Tai Masajı ile atın”
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Resort, muhteşem üç katmanlı yüzme havuzları, parlak güneşin altında güneşlenmek ve serinlemek için
ideal bir mekan. Novotel Phuket Resort’da ayrıca Health Club, tenis kortları bulunan tam donanımlı
bir fitness merkezi, aerobik dersleri, germe sabah, ağırlık ve su sporları sınıfları bulunmaktadır.
Titiz bir antrenmanın ardından, saunada dinlenebilir veya jakuzi, ya da geleneksel Tai masajından
yararlanabilirsiniz.

The resort’s colourful three-tiered pool is the ideal spot to cool off after sunbathing. However in Novotel
Phuket Resort Health Club is a fully equipped fitness centre with tennis courts, aerobic classes, morning
stretching, weight training, and aquatics classes. After a rigorous workout, relax in the sauna, or the
Jacuzzi, or try a traditional Thai massage.
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Johnnie Walker Classic Golf Turnuvası’na ev sahipliği yapan Novotel Phuket Resort, Thailand’da Tai halkının sıcak misafirperverliği, kültür ve
eğlence, yerel toplumun ayrılmaz bir parçası.

Novotel Phuket Resort has been chosen as Patron Hotel for Johnnie Walker Classic Golf Tournament when it was held in Thailand. Every
effort is made to ensure that guests experience the warm and welcoming nature of the Thai people.
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İstanbul
Kadıköy’den
Yükselen
Bir
Tarih
Türkiye’de her mevsim çeşitli şerbetleri tadabileceğiniz
istisna restaurantlardan biridir Güler Osmanlı Mutfağı...

Güler Osmanlı Mutfağı, misafirlerine, İstanbul, Kadıköy, Hasanpaşa’da hizmet veriyor. Osmanlı ve Türk mutfağından yedi yüz yirmi çeşidin
üzerindeki zenginliğini her gün farklı on dört değişik lezzetle misafirlerine sunuyor. Vazgeçilmezleri arasında, Soran Yemez Çorbaları, Osmanlı
Tabağı, Demirhindi Şerbeti, Padişah Tatlısı, Özel Osmanlı Köftesi, Kapaklı Hünkar Pidesi ve Güveçte Meşhur Çayeli Kuru fasulyesi yer alıyor.
Bu lezzetlerin yedi tanesinin bir tabaktaki görsel şölenine “Osmanlı Tabağı “ adını verdik. Bu gün yediğiniz çeşitlere haftalar sonra rastlamanız
mümkün olabilir diyor Ali Güler...
Güler Ottoman Kitchen serves to its customers in Istanbul, Kadıköy ,Hasanpaşa. It presents to its customers richness of more than seven
hundred twenty kinds from Ottoman and Turkish kitchens with fourteen different tastes every day. Soran Yemez soups ( it means that if you
ask what’s the ingredients of soup, you cannot taste it), Ottoman Plate, Tamarind Sherbet, Sultan dessert, Special Ottoman Meatballs, Kapakli
Hunkar Pidesi (pita with fried meat, cheddar and egg), famous Çayeli dry bean in casserole are among its indispensables. We name the visual
feast of 7 pieces of these tastes in one plate as “Ottoman Plate”. Ali Güler says that you may come across with the foods
which you eat today after weeks.
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Güler Osmanlı Mutfağı’nın hikayesini firmanın sahibi Ali Güler’den
dinledik. Güler; “Kuruluşumuzdan günümüze İstanbul’un en eski
yerleşim yeri Kadıköy, Hasanpaşa’da çok sevdiğimiz konuklarımızla
birlikteyiz. İlk işletmemiz Güler Pastanesi, 1965 yılında rahmetli
dedemiz Mehmet Güler, rahmetli amcamız Yunus Güler, aile
dostumuz Ali Osman ve ömrü uzun olsun babamız Muhittin
Güler’in iştirakleri ile Hasanpaşa Polis Karakolu’nun yanında
1965 yılında hizmete girmiş ve daha sonra aynı cadde üzerinde
şubesini açmıştır. Kastamonulu ailelerin en meziyetli yanı yemek
yapmaktır, bilirsiniz. Ailemizin yemek konusundaki başarısına çok
güvendiğimiz için 1989 yılında sevgili büyüğümle (ağabeyim) Güler
Kebap adıyla pastanemizin karşısında büyük bir heyecanla ikinci
işletmemizi kurduk. Çok keyifli yılların ardından, 2003 yılında aşağıda
anlattığımız sebepler üzerine Güler Kebap yerini Güler Osmanlı
Mutfağı’na bırakmıştır. Yıllar içersinde edindiğimiz tecrübeler. Yemek
yapmaya olan aşkımız, misafirlerimizin memnuniyeti ve ajansımızın
yönlendirmesi bizi Butik bir iş yapmak üzere yola çıkarttı.

We listened the Güler Ottoman Kitchen’s story from Ali Güner who
is the owner of the company. Güler says “ From our establishment till
today, we have been together with our lovely customers in Kadıköy,
Hasanpaşa which is the oldest settlement of Istanbul. Our first
working place Güler patisserie, entered into service near to the polis
station of Hasanpaşa with the participation our deceased grandpa
Mehmet Güler, deceased uncle Yunus Güler, our family friend Ali
Osman and our father Muhittin Güler ( hope that his life will be
long) in 1965 then established its branch in the same street. As you
know, the most meritorious feature of the families from Kastamonu
is cooking. As we trust ourselves about cooking, we established our
second working place with the name of Güler Kebab with my dear
elder brother at the across of our patisserie in 1989. After so many
enjoyable years, Güler Kebab replaced with Güler Ottoman Kitchen
due to the reasons that we have explained below. Experiences
that we had obtained in years, our love to cooking, satisfaction of
our customers and orientation of our agency encouraged us to do
boutique business.
101

Muhteşem Tatlar Aslına Uygun Hazırlanıyor...

Kargoyla Tüm Türkiye’ye ve Dünyaya
600 Yıllık Osmanlı Şerbeti Gönderiyor...
Ekip olarak, uzun bir araştırma sürecinde Osmanlı ve Türk
mutfaklarının tarihini, yemek alışkanlıklarını, araç ve gereçlerini,
malzeme listelerini araştırdık. Sonunda, çıktığımız yolda emin
adımlarla yüreyecek kadar donanımlı olduğumuza inandığımız anda
kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına böyle butik bir mekanı sevgili
konuklarımız için hazırladık. Zamanla Güler Osmanlı Mutfağı’nın
müdavimleri arasına birçok siyaset adamı, tiyatrocu ,sinema,
oyuncusu, sporcu, modacı ve ünlü iş adamları katıldılar. Basını takip
edenler, Güler Osmanlı Mutfağı’nın adını sıkça methiye yazılarında,
başarı hikayelerinde, sosyal sorumluluk projelerinde, festival ve fuar
haberlerinde görüyorlardır. Hedefimiz ürün ve hizmet kalitemizi
düşürmeden, yakın gelecekte sermaye ortaklı şubelerimizi güzel
İstanbul’umuzda sevenlerimizle buluşturmak, uzak gelecekte ise
bizden sonraki kuşaklara onurla ve keyifle yaşayacakları bir mirası
“GÜLER OSMANLI MUTFAĞI “ markasını bırakmaktır”diyor.
Türkiye’de Osmanlı Mutfağı’nı en iyi şekilde icra eden Lokanta’lardan
biri olan Güler Osmanlı Mutfağı, Türkiye’de Şerbet kültürüne de sahip
çıkan bir kaç lokantadan biri olma özelliğini sürdürüyor.
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We have researched, as a team, the history of Turkish and Ottoman
kitchens, food habits, tools and equipment, lists of materials during
the long research process. In the end, we prepared such a boutique
place for our customers, after the moment we believed that we were
equipped well enough to claim our cultural inheritance. In time, lots
of politicians, actors, movie actors, sportsmen, fashion designers
and famous businessmen have become a regular of Güler Ottoman
Kitchen. The people following the press often have seen the name
of Güler Ottoman Kitchen in the eulogy writings, success stories,
social responsibility projects, festivals and fairs news. He says that
their aim is to bring together with our capital partner branches and
our loved ones living in our beautiful İstanbul without reducing our
product quality in the near future, in the distant future, to leave the
brand “Güler Ottoman Kitchen” which is a heritage that the next
generation will live with honour and pleasure.” Güler Ottoman
Kitchen which is one of the restaurants performing the Ottoman
kitchen in best way in Turkey has also the feature of one of some
restaurants claiming sherbet culture in Turkey.

Ali Güler Osmanlı sofralarının vazgeçilmez içeceği şerbetler
içinde açıklama yapıyor; “Osmanlı Mutfağı’nın kaybolmaya
yüz tutan 600 yıllık şerbet kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz.
Güler Osmanlı Mutfağı olarak Demirhindi Şerbeti’ni üç yüz
altmış beş gün sunan nadir mekanlardan biriyiz. Osmanlı
Mutfağında, 15. Yüzyıldan beri her derde deva Demirhindi
Şerbeti otuz sekiz çeşit baharatıyla ferahlık verici, serinletici
ve bağırsakları çalıştırıp sindirim sistemini rahatlatma
özelliğiyle vazgeçilmezler arasındadır. Demirhindi Şerbetini
aslına uygun baharat çeşitleri katarak Osmanlı arşivlerinde
yer alan tariflere göre hazırlıyoruz. Özel şişeler, geleneksel
askı ve seremoni ile sunuyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın
neresinde olursanız olun, sipariş edeceğiniz şerbet
çeşitlerimizi kargoyla sizlere ulaştırabiliyoruz. Bir sınırlama
yok, ister bir litre, ister yüzlerce litre sipariş edebilirsiniz.
Gıda mühendislerinden aldığımız destekle, hiçbir katkı
maddesi kullanmadan % 100 doğal etkilerle kullanma
süresini altmış güne çıkarttık. Demirhindi Şerbeti batılıların
tamarint dedikleri, bizdeki eski adıyla Hint hurması isimli
demirhindi ağacının meyvelerinden yapılıyor. Demirhindi
tropik bölgelerde yetişen kalın gövdeli, zümrüt yeşili
oldukça ekşimsi bir meyvedir. Eskiden yemeklerde ekşi
yerine kullanılırmış. Kabukları siyah renkte, eti yumuşak
besleyici ve ferahlık verici bir meyvedir. Bu meyvenin
üzerine şeker serperek çiğ olarak da yenildiği söylenir.

Demirhindi Şerbeti’nin Faydaları: Kan yapar. Ferahlatıcı

etkiye sahiptir. Enerji verir. Meyveleri Besleyicidir. Bağırsak
solucanlarının düşürülmesinde yardımcı rol oynar. Bağırsak
faliyetlerini düzenler. Sindirim bozukluğuna iyi gelir. İçeriğinde B3
vitamini barındırır.

The Benefits Of The Tamarind Sherbet: Provides blood.

Refreshing. Gives energy. Feeds fruits. Helps to drop the intestinal
worms. Regulates the activities of the bowels. Good for the digestive
disorders. Contains inside B3 vitamin.

Ali Güler is explaining also for sherbets which are
indispensable for Ottoman kitchen: “ We are trying to
keep alive the 600-years-old sherbets culture of Ottoman
Kitchen which is about to disappear. As Güler Ottoman
Kitchen, we are one of the exceptional places presenting
Tamarind Sherbet for three hundred sixty five days.
Tamarind Sherbet which has been good for what ails you
since 15th century in Ottoman kitchen, has been among
the indispensable ones with its thirty-eight kinds of species
with the features of refreshing, cooling, running the bowels,
relieving digestive system. We prepare the Tamarind
Sherbet in accordance with the descriptions placed in
the Ottoman archives, adding varieties of spices that
are appropriate to origin. We present it with the special
bottles, traditional hanger and ceremony. We can send the
sherbet you will order wherever you are in Turkey or world.
There is no limitation; you can order 1 litre or hundreds
of litres. With the supports of food engineers, we have
increased the duration of use to 60 days and without using
any additive just with 100% natural effects. The Tamarind
Sherbet is made from the fruits of Tamarind Tree which
westerners call “tamarind” and we called tamarindo (hint
hurması) in old times. Tamarind is a thick-bodied, emerald
and quite sourish fruit growing up in tropical regions. It was
used as sour in foods in old times. Its shells are black; meat
is soft, nutritious and refreshing. They say that this fruit can
be eaten as raw, adding the sugar on it.
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Osmanlı ve Türk mutfaklarının zenginliği muhteşem…
Onunla iç içe yaşamak yetmez, anlamak gerek.
Onunla övünmek yetmez, bilgilenmek gerek.
Ona sahip olmak yetmez, korumak gerek.
Biz, Mirasımıza sahip çıkmayı tercih ettik…

Osmanlı Şerbetlerinin Tarihçesi (15. Yüzyıl)
Osmanlı sarayını görme fırsatı bulan seyyahlar, her türlü meyvenin
yetiştirildiği akıl almaz güzellikteki bahçelerden söz ederlerdi. Bu
meyvelerden Osmanlılar şerbet, reçel, şekerleme, palüde ve hoşaf
yaparlardı. Meyvelerden yapılan sofraların vazgeçilmez lezzetiydi
şerbetler. Şarapsız bir Yunan ya da Roma şöleni olamayacağı gibi,
şerbetsiz Osmanlı yemeği de düşünülemezdi. 1573 yılında sarayın
helvahanesinde üzüm, limon, menekşe gibi şerbetlerin yanı sıra 851
okka (yaklaşık 1 ton) kırmızı ve beyaz gülden ve 52.300 adet nilüfer
çiçeğinden şerbet yapılmıştır.15. Yüzyıl sonrasında sarayın ve zengin
sofraların gözde şerbetleri, gül, nilüfer, menekşe ve zambak gibi
çiçeklerden yapılanlardı. Önemli konuklara bu şerbetlerden ikram
edilirdi ve tabii bunlar için büyük paralar harcanırdı. Sıradan şerbet ise
bal ve üzümden yapılırdı. İstanbul’un çevresini baştan, başa kaplayan
bağlarda yetişen üzümler, taze olarak yenilir, kış için kurutulur ve
şerbet yapılırdı. Bal yahut şeker şerbeti günlük hayatta en çok tercih
edilenlerdi. Üzümü sıkıp fıçıya doldurup üzerine sıcak su ilave ederek
iyice karıştırdıktan sonra üzerini dikkatlice örterek iki gün dinlenmeye
bırakarak hazırlanan arap şerbeti revaçta olan şerbetlerdi. Osmanlı
mutfağında her türlü meyvenin şerbeti yapılırdı. Osmanlı’nın ünlü
şerbetleri şöyle sıralanıyor: Sikencebin, Demirhindi, Harnup, Somada,
Vişne, Sünnet, Menekşe, Nilüfer, Zambak, Gül, Subye, Meyan Kökü,
Kastamonu Eğşisi, Saray Limonatası.
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Richness of Ottoman and Turkish kitchens is excellent...
It is not enough to live with it, one must also understand it.
It is not enough to pride oneself on it, one must be informed
about it. It is not enough to own it, one must protect it.
We have chosen to claim and protect our heritage...

History of Ottoman Sherbets (15th Century)
The travellers who had chance to see the Ottoman palace talked
about the inconceivable beautiful gardens in which all kinds of fruits
had been grown up. Ottomans made sherbets, jams, candies, jelly
and stewed fruits from these fruits. Sherbets were indispensable
tastes of the meals made from fruits. Ottoman meal could not be
thought without sherbets, like Roman or Greek feast without wine.
In addition to grape, lemon, violet sherbets, sherbets from 851 okka
( about 1 ton) red and white roses and from 52.300 pieces of lotus
were also made. Favourite sherbets of palace and wealth meals had
been ones made from the flowers of rose, lotus, violet and lily after
the 15th century. These sherbets were offered to important guests
and, of course, large sums of money were spent for this. Ordinary
sherbet was made from honey or grape. Grapes which grew up
in vineyards surrounding throughout İstanbul were eaten as fresh,
dried for winter and made into sherbets. Honey or sugar sherbets
were the ones most preferred. Arabian sherbet was prepared by
squeezing grape, filling in the barrel and adding hot water on it and
after mixing it well, needed to cover carefully and then leave it to rest
for 2 days; this sherbet was in great demand. Sherbets of all kinds of
fruits were made in Ottoman kitchen. Ottoman famous sherbets as
follows: Oxymel, Tamarind, Soma carob, Cherry, Circumcision Feast,
Violet, Lotus, Rose, Emulsion, Liquorice, Sour of Kastamonu, Palace
Lemonade.
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“Kağıt Dekorasyonunun Bir Adım Önünde”

Çınar Plastik

Malzemenin
renk ve desenini
siz tasarlayın,
size özel olarak

üretelim!

mimaride
YeniKonseptler
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Çınar Plastik ve Profil Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş.
10.000 metrekarenin üzerindeki üretim tesisiyle sektöründe öncü
ve lider üretici konumunda. Ülkemizin plastik sektöründe öncü
katkılar sağlamış Sungur Ailesi, Türkiye’nin ilk PVC granül üreticisi
ve aynı zamanda PS profili üreticisi konumunda .Sektörde ilk olmak
beraberinde yenilikçilik ,kalite ve istikrarlı olmayı da zorunlu kılmakta.
Selahattin Sungur; “Yıllardır değişmeyen bir gerçektir ki biz işimizi
aşkla yapıyoruz. Bu aşkın ülkemizde ve dünyadaki tanıklarıyla ortak
kalp atışlarına sahibiz. Birlikte üretiyor, bu yolda birlikte yürüyor ve
birlikte büyüyoruz” diyor. Çınar Plastik ve Profil, AR-GE faaliyetlerine
verdiği önemle de yeniliklerin adresi olmayı başarmış bir firma.
Çınar Plastik ve Profil Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. was established in 1977.
It is the pioneer and manufacturer in its sector with 10,000 square
meter of production facility. Family SUNGUR, who has given pilot
contribution in plastic sector of our country, is the first manufacturer
PVC profiles and PS profile manufacturer of Turkey. Being the first
in sector makes it obligatory to be modernist, quality and stable.
Selahattin Sungur says that;” It is true for years that we do our job
with love. We have common heartbeats with witnesses of this love in
our country and around the world. We produce together, walk along
this road together and grow together”. Çınar Plastik ve Profil is the
company that is managed to be the address for innovations with the
importance given to R&D activities.
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Ev, işyeri ve ofis uygulamalarınızda alçı ya da boya uygulamadan,
doğrudan duvara uygulayabileceğiniz, üstelik de özel tasarımlarla
özel dekoratif sonuçlar elde edebileceğiniz, işçilik ve kaba inşaat
masraflarından sizi kurtaracak geniş renk ve desen seçenekleri ile otel,
ev ve ofislerinizde kullanabileceğiniz iç dekorasyon alanında yepyeni
ürünler.

Brand new products in the field of interior decoration which provide
to be applied directly to the wall without applying plaster or paint for
home, workplace and office, moreover to achieve special decorative
results with the specific designs, to save you from the expenses of
basic structure and labour, to use for hotel, home and office with
wide range of colour and pattern options.

Boyaya, alçıya ve dekorasyona ayrı masraf etmekten kurtulun.
Dilerseniz malzemenin renk ve desenini siz tasarlayın, size özel
olarak üretelim! Üstelik alev geciktirici ve duman bastırıcı özelliği
ile ek güvenlik sağlarken, suya, neme dayanıklılığı ile de kağıt
dekorasyonunun bir adım önüne geçiyor.

Get rid of paying to paint, plaster and decoration separately. If you’d
like, you design colour and pattern of material and then we produce
it special for you! Moreover, it provides additional security with its
flame retardant and smoke suppressant feature; it gets one step
ahead of paper decoration with water, moisture durableness.
Get rid of the monotony papier-mâché, plinth and door and window
frames, meet with colours and patterns.

Kartonpiyer,
süpürgelik, kapıpencere pervazlarındaki
tekdüzelikten
kurtulun,
renk ve

desenle
tanışın...
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Turizm Sektöründe
Bir İlk:
“Hukuksal Sorunlar
Çalıştayı”
A first in the Turizm Sector:
Legal Issues Workshop”

Muharrem TUNA
Gazi Üniversitesi / Akademisyen
Gazi University / Academician

Turizm Sektöründe Bir İlk: Hukuksal Sorunlar Çalıştayı
Turizm sektörüne üniversite sınav sonuçlarını aldığım 1990 yılı
ortalarında büyük bir heyecan içerisinde girmiştim. O yıllardan bu
zamana kadar başlangıçta özel sektörde, sonrasında da kamu adına
birçok faaliyet içerisinde yer aldım. Bu süreçte nerede olursam
olayım, hep insanların şikâyetlerine ve çözülmemiş sorunlarına tanık
oldum. Vergiler, yerel yönetimler, yabancı işçi çalıştırma sorunları,
devletle olan işlerde prosedürlerin fazlalığı, kaçak acentecilik
faaliyetleri, meslek birlikleri bu sorunlardan sadece birkaçı. Elbette
ki bu ve benzeri sorunlara ilişkin yıllardan beri çalışmalar yapılır,
sorunlar yasal düzenlemeler marifetiyle aşılmaya çalışılır. Ancak çoğu
zaman bu çalışmalar sadece kamu eliyle yapılır ve genellikle yasal
düzenlemeleri hazırlayanlar bu sorunların muhatabı ile bir araya bile
gelmez.
Çağdaş yönetim yaklaşımları, kuruluşlarda katılımcı bir anlayışı zorunlu
kılıyor. Otokratik yaklaşımlar günümüzde başarısızlığın gerekçesi
olarak görülüyor ve başarı için paydaş olarak nitelendirilen tarafların
süreçlere katılımı önkoşul olarak değerlendiriliyor. Türk kamu yönetim
sisteminde bu anlayış yavaş yavaş da olsa yerleşmeye başladı. Bunun
en canlı örneği, “Türkiye Turizminin Hukuksal Sorunları Çalıştayı”
olsa gerek. Bundan bir yıl önce Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi
yönetimi olarak, Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi yönetimi
ile bir toplantı yapıp; turizm ile hukuku nasıl birleştirebiliriz” sorusunu
tartışmıştık. Bu tartışma sonucunda konuya ilişkin bir çalıştay
düzenleme kararı almıştık.
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I have entered with great excitement to tourism sector in 1990 in
which I took results of university exam. I have taken part in many
activities on behalf of private sector then, public from that year until
these years. In this process no matter where I have been, I have been
witness to all the people complaints and unresolved problems. Just
a few of these problems are taxes, local governments, and foreign
labour issues, surplus of works with government, illegal agency
activities, and professional associations. Of course, studies are
carried out for years on this and similar problems, tried to overcome
the problems by means of regulations. However, these studies are
often done only in public and these problems are usually addressed
to the drafters of the legislation doesn’t even meet with.
Contemporary management approaches necessitate a participatory
understanding in organizations. Autocratic approaches are seen as
a reason of failure and attending to the processes by the parties
considered as a shareholder for success is being evaluated as the
precondition. This understanding slowly begins to settle in Turkish
public administration system. I guess the most vivid example of
“Legal Issues Workshop on Tourism in Turkey”. We argued the
question “how we can combine tourism with law?”, by making
a meeting with the Faculty of Law Management of Turgut Özal
University as the Faculty of Tourism Management of Gazi University 1
year ago. We have made a decision to hold workshop on the subject
in result of this meeting. We have said our decision to Ministry of
Culture and Tourism and we found a significant support.

Sonrasında başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu
(TÜROFED), Turistik Otelciler Birliği (TUROB), Turist Rehberleri Birliği
(TUREB), Deniz Turizmi Birliği, SKAL International, Tüketici ve Çevre
Vakfı (TÜKÇEV) ile üniversiteler düzenli olarak bir araya gelmiş ve
çalıştayın organizasyonuna ilişkin çalışmalarda bulunmuştuk. Bu
süreçte yaşanan bakan değişikliği “acaba organizasyon zarar görür
mü?” endişesini yaşamamıza neden oldu. Ancak T.C. Kültür ve
Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelikile yapmış olduğumuz görüşme
sadece endişemizi üzerimizden atmamıza neden olmakla kalmadı,
tüm sektörün de çalıştaya ilişkin motivasyonunu güçlendirdi.

And then we have made studies on the organization of the workshop
by regularly having worked with at first Ministry of Culture and
Tourism, Turkey Travel Agencies Association (TURSAB), Turkey
Hoteliers Federation (TÜROFED), Tourist Hotels association (TUROB),
Tourist Guides Association (TUREB), Marine Tourism Association,
SKAL International, Costumer and Environmental Foundation
(TUKÇEV) and universities. Changing minister in this process caused
us to experience the concern “Will it give harm to the organization?”
But the meeting with the Republic of Turkey Culture and Tourism
Minister not only caused allaying anxiety but also, stringing the
motivation for the workshop about consideration of the sector.

Sayın bakanın organizasyona verdiği önem, konuyu tüm paydaşların
sahiplenmesini sağladı ve katılımın o denli güçlü olmasına olanak
tanıdı. Bu süreçte bakanlık yetkilileri özellikle Müsteşar Yardımcısı
Sayın Nihat Gül ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı
Sayın Dr. Ulvi Hocaoğlu olmak üzere organizasyona büyük katkı
sağladılar. Çalıştay fikrini ilk ortaya attığımda hemen hemen
herkes iki gün sürecek bir organizasyona kimsenin katılmayacağı
görüşünde hemfikir idi. Ne de olsa turizmciler çok yoğundu, belli bir
yere kapanmayı sevmezlerdi ve böyle bir organizasyondan sonuç
çıkacağını da beklemezlerdi. Paydaş temsilcilerinden oluşturmuş
olduğumuz düzenleme kurulu üyeleri, çalıştaya sadece on kişiden
oluşan düzenleme kurulu üyelerinin ilgi göstereceğini düşünüyorlardı.
Bu zamana kadar yapılan benzeri toplantılara katılımlar böyle olmuştu
çünkü. Sayın bakanın desteğini arkamıza aldıktan sonra ciddi bir
duyurum ve bilgilendirme yaparak, sektör mevzuatımızı masaya
yatıracağımızı tüm ilgililere duyurduk ve katılımcı taleplerini topladık.
Kültür ve Turizm Bakanlığı liderliğinde yapılan bu süreçte bir de
baktık ki, durum hiç de düzenleme kurulu üyelerinin sandıkları gibi
olmadı. Öylesine bir katılım isteği vardı ki paydaşlarda, artık birçok
kişiye hayır demek zorunda idik, çünkü çalıştay yönteminde her
grupta azami 25 kişi olmalıydı.

Dear Minister’s commitment to the organization has provided
appropriating of shareholder and being stronger participation. In
these process authorities of Ministry especially Mr. Nihat Gül and
Business Executive Vice Presşdent Mr. Ulvi Hocaoğlu contributed a
lot. When the workshop proposed the idea at first, almost everyone
agrees that nobody will attend and it will last two days. After all,
tourism professional are very busy, they don’t like to be in closed
places and don’t expect ensue result of this organization. The
members of Stakeholder representatives’ organizing committee,
we have created, though about only ten members of the organizing
committee will interested in workshop. Because participation in
similar meetings that have been done up to now.
After we supported by Dear Minister, we have announces to all
concerns that we come to table sector legislation by making serious
information and announcement and we have gathered demands of
participation. We have suddenly recognized that, situation is not like
what the members of the organizing in this process that have been
made leadership of Ministry of Culture and Tourism expected. We
were no longer saying no to many people because of the fact that
busy participant demands of stakeholders, because in workshop
management must be at least 25 people.
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Gerçekten beklenilenin çok üzerinde bir ilgi ve katılım ile gerçekleşti
çalıştay. Başlangıçta 140 katılımcı ile gerçekleştirmeyi planladığımız
çalıştay, 300’e yakın uzmanın katılımı ile tamamlanmış oldu. Bu
çalışmada ele alınan konular yedi başlık altında toplanmıştı. Bunlar;
yatırımcı ve işletmecilerin, hukuksal sorunları, seyahat acentelerinin
hukuksal sorunları, turist rehberlerinin hukuksal sorunları, tüketicilerin
yani turistlerin hukuksal sorunları, çevrenin hukuksal sorunları, insan
kaynaklarının hukuksal sorunları ve son olarak deniz turizminin
hukuksal sorunları şeklinde idi. Çalıştaya Kalkınma Bakanlığının uzman
ekibi destek verdi ve oturumlar onların yönetiminde gerçekleşti.
Hukuksal sorunların tüm tarafları ilgili gruplar içerisinde yer aldı ve az
önce saydığım yedi başlıkta, paralel oturumlar çerçevesinde sektörün
hukuksal sorunları belirlendi ve bunlara yönelik somut çözüm önerileri
geliştirildi.
Şimdi bu sorun ve çözüm önerileri raportörler tarafından yazılı
hale getiriliyor ve sonrasında tüm paydaşlara görüşlerini bildirmek
üzere dağıtılacak. Gelen görüşler değerlendirilerek rapora son şekli
verilecek ve tüm paydaş temsilcilerinin katılımıyla Sayın Bakana
verilecek bir brifingle sunulacak. Aslında işin önemli kısmı bundan
sonra başlıyor. Çünkü ilgili bakanlıklar dahil tüm tarafların ortaklaşa
hazırladıkları bir çözüm demetini içeriyor bu rapor. Dolayısıyla söz
konusu belgede yer alacak çözümlere kimsenin de itiraz etmemesi
gerekiyor.
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The workshop was held really well above expectations with an
interest and participation in the workshop. The workshop initially
was planned to realize with 140 people by us, was completed with
the participation almost 300 experts. The issues discussing subjects
were gathered under seven topics. These are juridical problems of
investors and operator, juridical problems of travel agencies, juridical
problems of tourists guide, juridical problems of consumers in other
word juridical problems of tourists, juridical problems of human
resources, and as final juridical problems of marine tourisms. Ministry
of Development of expert team supported and sessions have
been done under their management. All part of juridical problems
group took part in relevant group and in the seven topics I just
numbered in parallel sessions juridical problems of the sector have
been determined and within these concrete solutions have been
developed.
Now these proposals of problems and solutions are written by
reporters and then will be delivered to Stakeholders in order to get
their opinions. The opinions will be finalized by being evaluated
and a briefing will be given to Minister with participation of all
stakeholders. In fact important part of work starts from here, because
this report contains the beam of a solution prepared jointly by all
parties with including the relevant ministries. Therefore, the solutions
will take place in the document and nobody can object to these
solutions.

Hep birlikte bu raporda yer alan çözümlerin hayata geçmesi
için tek yumruk olmamız gerekiyor. Turizm gelirimiz 30 milyar
dolara, ülkemize gelen yabancı turist sayısı 32 milyona dayandı.
Doğrudan ve dolaylı istihdamımız ise bir buçuk milyon kişi civarında.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 için koyduğumuz bir
hedef var; 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir. Bu hedefe ulaşmak
zor değil; ancak kolay da değil. Bunun için nadide sektörlerimizin
başında gelen turizmin hukuksal sorunlarını çözmemiz gerekiyor.
Şimdi top bakanlıkta. Çözümlerin bir kısmı bakanlığın yetki alanında,
bir kısmı da diğer bakanlıklarla yapılacak görüşmelerle çözülecek
türden.

For realization of this report we need to be like one fist. Tourism
revenues have reached 300 billion dollars; 32 million foreign tourists
have come to our country. Also, directly and indirectly employment is
one and half million people. We have a target for the year of 100the
establishment of Turkey Republic; 50 million tourists, 50 billion
dollars. It isn’t difficult achieving to this target, but it isn’t easy. So,
we must resolve juridical problems of tourism of the rare sectors from
the beginning. Now it is Ministry’s turn. Some parts of the solution
are within the jurisdiction of the ministry and some parts of the
solutions only will be resolved with the other ministry.
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“Müjde!

Yunan Adaları’na Vize
Kolaylığı...”
“Good News!

Visa Facilitation for the Greek
Islands”

Son günlerde görülen gelişmelerin, Türkiye-Yunanistan arasındaki
“DOSTLUK KÖPRÜSÜ” ne katkıları umut verici ve sevindirici.
Yetkililerin; yerli ve yabancı turistlerin konsoloslukların yerine Yunan
Adaları’ nda bulunan liman kapılarından vize alabilecekleri müjdesi,
turizme büyük katkı sağlayacak. Bu sezon, yerli ve yabancı turist
sayısının iki ülke arasında hızla artacağı söylenebilir. Bu da; Yunanistan
ve komşu adalarda ekonomik bir rahatlama oluşturacaktır. Bu arada,
bir söz aklıma geldi: “Komşu komşunun külüne muhtaç” derler. Bu
sözün doğruluğuna ben hep inanırım. Gerçekten; İnsanların güçleri
ölçüsünde öncelikle çevrelerine yardımcı olmaları, kalkındırmaları
insani bir görevdir diye, düşünüyorum.
Yine; geçtiğimiz günlerde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ile
(TURSAB) İstanköy /Kos) Otelciler Birliği tarafından Yunanistan’ ın
İstanköy Adası’ nda (Kos) düzenlenen “1.Türk-Yunan Turizm Forumu”
nun gösterdiği odur ki, turizm görevlilerinin Türkiye ve Yunanistan
arasında “DOSTLUK KÖPRÜSÜ” ve “BARIŞ” mimarları olmaları
şiddetle muhtemeldir.
Türk ve Yunan turizmciler elele verirlerse, bu iki ülke için hem
ekonomik, hem kültürel, hem de sosyal gelişmelere katkıda
bulunacaklardır. İleriye dönük yapılan bu umut verici gelişmelerin
devamını ve “DOSTLUK KÖPRÜSÜ” nden geçenlerin hızla artmasını
yürekten diliyorum.
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Berk KARABAŞ
Prf. Turist Rehberi / Prf. Tourist Guide
Yeminli Tercüman / Certified Translator
Filolog / Philologist

Contributions of development in recent days to “Friendship Bridge”
between Turkey and Greece are encouraging and pleasing. Good
news of Authorities about for foreign and domestic tourists easily
obtaining a visa from harbour gates in Greek Island instead of
consulate, make a major contribution to tourism. This season, can
be said that the number of domestic and foreign tourists between
two countries will increase rapidly. And this creates an economic
relief in Greece and neighbouring islands. By the way, a proverb has
come to my mind said that; “No one is rich enough to do without his
neighbour”. I always believe in accuracy of this proverb. Really I think
that; primarily help to the people around them the extent of powers,
improvement are human tasks.
As it is understood that 1st Turkish-Greek Tourism Forum held by
Turkish Travel Agencies Association (TURSIAB/Kos) Hotel Managers
Association in Istankoy Island in Greece; the tourism professionals’
being the architects of a “Bridge of Friendship” and “Peace” is very
likely.
If Turkish and Greek tourism professional cooperate, they will
contribute both cultural and social progress for these two countries.
I set my heart on increasing people who has passed “Friendship
Bridge” and being continuance promising developments which are
created forward looking.
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Out Of Work
Kıvanç Terzioğlu kimdir? Biraz kendinizi, çalışmalarınızı vb.
anlatır mısınız?

Film-San Vakfı’ nda

Genç ve Yetenekli Bir Müdür…

“Son yoktur benim
hayatımda hiç bir
zamanda elveda kelimesini
kullanmadım görüşürüz
dedim hiç nokta koymam
virgül koyarak hayatıma
devam ederim.”
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Kıvanç Terzioğlu öncelikle sanat aşığı bir adam. Su Ürünleri
Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra çok kısa
kendi branşımda çalıştım ama sanata karşı olan tutkum daha
ağır batığından ve müzik ön planda olduğundan İleri Türk
Müziği Konservatuvarını bitirip Erdem Siyavuşgil, Rasim-Güzide
Gezmiş’ten şan nota dersleri,Çetin Körükçü ve Trt ‘den Erol
Küçükyalçın’dan nota ve repertuvar dersleri aldıktan sonra
Kamuran Akkor ile çalışmaya başladım hem korosunda koristlik
hem vokalliğini yaptım. Sevgili Hocam ve Manevi Annem olan
Kamuran Akkor benim kendisinin basın danışmanlığını ve
menajerliğini yapmamı istedi hiç bilmediğim bir branşta görev
almaya başladım tabii ki Kamuran Akkor ismi bana bu camia’nın
tüm kapılarını açtı. Vokalliği bırakıp Kamuran Akkor Başta olmak
üzere Türkiye’de birçok önde gelen yaklaşık 45 isme basın
danışmanlığı ve menajerlik yaptım bunlar arasında Ayşe Mine,
Pınar Altınok, Meral Konrat, Zafer Peker, Meral Mansuroğlu,
Armağan Uzun, Yakup Ekin, Uhde Seçil, Devrim Erden, Tuğba
Hatun gibi isimler geliyordu. Daha sonra kendime ait menajerlik
organizasyon firması kurdum, bunun yanında Önce Vatan
Gazetesi’nin eki olan aylık çıkan Papatya Dergisinin Magazin
Müdürlüğünü yaptım. Birçok web magazin portalında köşe
yazarlığı yaptım. 2010 yılından itibaren de Film-san vakfında
müdürlük görevini sürdürüyorum.

Who is Kıvanç Terzioğlu? Could you please tell us about
yourself and your works and so on?
Kıvanç Terzioğlu is primarily a man who is an art lover. After
graduating from the Aquacultural Engineering I worked in
this field but passion for the arts and music was far outweigh
and music was at the front for me I graduated from Advanced
Turkish Music Conservatory and had singing lessons from Erdem
Siyavuşgil, Rasim-Güzide Gezmiş and music and repertoire
lessons from Çetin Körükçü and Erol Küçükyalçın from Turkish
Radio and Television Corporation (TRT) then I started to work
with Kamuran Akkor. I did vocals and choir singing for her. My
dear teacher and lovely mother Kamuran Akkor wanted me to
be her media advisor and manager I started but I did not have
any experience but of course, Kamuran Akkor’s name and fame
opened all the doors for me in this sector. I left vocal singing
and I started to be media advisor and managing for especially
Kamuran Akkor and about 45 leading artists in Turkey such
as; Ayşe Mine, Pınar Altınok, Meral Konrat, Zafer Peker, Meral
Mansuroğlu, Armağan Uzun, Yakup Ekin, Uhde Seçil, Devrim
Erden, Tuğba Hatun. Then I founded my own organization
company, as well as I was Magazine Manager for Papatya
Monthly magazine of Önce Vatan Newspaper. I was columnist for
many web magazine portals. I have been in manager position in
Film-San Foundation since 2010.
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(Soldan sağa) Nilüfer AYDAN, Ferdi M.FOSFOROĞLU, Bahar ÖZTAN, Ahmet ISLI, Kıvanç TERZİOĞLU, Anta TOROS, Sevinç KAYA, Yavuz KARAKAŞ,
Ülkü ERAKALIN, Ziya ÖZANLAR

“Benim Hobilerim Mesleğim Oldu”
Film-San Vakfı’nın amacı nedir? Ne değildir? Amacına ulaştı mı?
İlk kurulduğu yıllara dönersek ne gibi farklar var? Sizin buradaki
rolünüz nedir? Vakıf olarak beklentileriniz nedir?
1975 yılında Hülya Koçyiğit, Murat Soydan, Muazzez Arçay, Sırrı
Gültekin, Mengü Yeğin, Enver Burçkin, Faruk Kenç, Ümit Utku, Emel
Sayın, Ayla Algan, Şükran Özer Doruk, Nuri Sesigüzel, Erkan Özerman
ve Faruk Ilgaz gibi sinema, tiyatro ve müzik dünyasının seçkin isimleri
tarafından kurulan Film-San Vakfı, yaklaşık 7300 civarında Sanatçı
Meslek Kartı üyesi ve 38 yıllık geçmişiyle halen hizmet veren en
eski kuruluş olma özelliğini sürdürüyor. Kurulduğu 1975 yılından bu
yana amaçları doğrultusunda başarılı çalışmalara imza atmış, sanat
emekçileri için 1978, 1983, 1987, 1995 yıllarında çıkarılan sosyal
güvence yasalarıyla 4500 kişiden fazla vakıf üyesi emeklilik hakkına
kavuşturuldu. 2003 yılında ilk kez film-san vakfı ile tanışmıştım o
zamanlar organizatörlük, basın danışmanlığı ve menajerlik yaptığım
yıllarda sonrasında Beyoğlu’na her geliş gidişimde vakfı ziyaret
ediyordum sonrasından organizatörlük yaptığım için vakıf tarafından
bir organizasyon tarafıma teklif edildi ve o süre zarfından sürekli
çalışmaları vakıftan takip ediyordum vakıf yönetiminden ve kurucu
üyelerden gelen teklif doğrultusunda vakfın müdürü olmam istendi
bende seve seve bu güzel onurlu teklifi mesleğimin kariyerimin
dönüm noktasındayken kabul ettim ve bu sene 4.yılım olacak halende
büyük bir onurla taşımaya çalışıyorum. Zamanında organizatör, basın
danışmanı ve menajer olduğumdan dolayı basın ile aramızda güzel
seviyeli ve çok sıcak bir bağ var.
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What is the purpose of Film-San Foundation? Or not? Has it
reached its purpose? Coming back of its beginning what are
the differences now? What is your role here? What are your
expectations as a foundation?
Film-San Foundation founded in 1975 by Hülya Koçyiğit, Murat
Soydan, Muazzez Arçay, Sırrı Gültekin, Mengü Yeğin, Enver Burçkin,
Faruk Kenç, Ümit Utku, Emel Sayın, Ayla Algan, Şükran Özer Doruk,
Nuri Sesigüzel, Erkan Özerman ve Faruk Ilgaz elite names in the
world of cinema, theatre and music; has continued to be the oldest
organization serves for about 7300 artist member with 38 years
history. Since its establishment in 1975, it has many successful
projects and it has helped more than 4500 members to have pension
right by social security laws passed in 1978, 1983, 1987, and 1995. I
have first met with Film-San Foundation in 2003. I was media advisor
and manager in those days and I was visiting the Foundation when
I went to Beyoğlu. After a period because I was an organizator, an
organization was offered to me by the foundation founders and I was
following the foundation works in that time. Then I was asked to be
the manager of the foundation by founding members and foundation
management. I have accepted this honourable offer gladly when I was
at the top of my career. This will be my 4. Year and I have continued
to work with same passion and love. Because I was an organizator,
media advisor, and manager, I have good relations with the press
who are older than me or younger than me.

“Lütfen sanata ve sanatçılarımıza sahip çıkalım.
Çünkü onlar çok gerçekten de çok hassas ve duygusal insanlar ...”
Gerek benden büyük duayen magazinci ağabeylerimle gerekse
benden küçük yaştaki magazinci kardeşlerimle güzel işler yapmaya
çalışıyoruz ki vakıftaki göreve geldiğimden bu yana hiç birisi beni
yalnız bırakmadılar onlara da sizler aracılığıyla teşekkürü bir borç
bilirim. Film-San vakfında benim olmam galiba vakfın biraz daha
görsel ve yazılı basında yer almasına sebebiyet verdi bundan dolayı
da çok mutluyum. Vakıf olarak beklentilerimiz tüm sanatçılarımıza
elimizden geldiği müddetçe ve hükümetimizin desteğiyle onların
en iyi şekilde hayatlarını idame etmelerini sağlamak ve hepsinin
sosyal güvence kapsamına girmesiyle rahat bir ömür sürmelerini
idare etmek olarak görüyorum. Ayrıca sanat ve sanata değer veren
tüm işadamı büyüklerimizi maddi sıkıntı olan müşkül durumda olan
sanatçılarımıza yardım edebilmeleri ve vakıfa bağışta bulunabilmeleri
için sizler aracılığıyla sesleniyorum. Lütfen sanata ve sanatçılarımıza
sahip çıkalım. Çünkü onlar çok gerçekten de çok hassas ve duygusal
insanlar eğer bende onlar için çorbaya tuz katabiliyorsam ne mutlu
bana. Bir insan işini maddiyat gözetmeksizin severek yapıyorsa,
o işte hem başarılı olur hem de etrafına daha çok verimli olur
diye düşünüyorum. Film-San Vakfı sadece oyuncuları kapsamıyor
açılımında olduğu gibi Film Sanayi Ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme
Vakfı olarak 1975 ten bu yana faaliyetlerini sürdürüyor, müzisyen,
basın danışmanı, oyuncu, ses sanatçısı kısaca sanat camiasına hizmet
veren ve geçimini bu sanatlardan herhangi birisinden yapan herkes
buraya müracaat edebilir.

We try to do good works. They have never left me alone since I have
been this position. I have to express my gratitude to them via you.
We try to do good works. They have never left me alone since I have
been this position.
I have to express my gratitude to them via you. I think because I am
in Film-San Foundation it gives popularity in visual and printed media
that is why I am very happy. As a Foundation, our expectations are
to provide our artists to ensure their lives easily and to have social
security for maintaining their lives in a comfortable way with the
effort of our government and as long as we can. Additionally I call
out all businessperson who value the arts and artists for helping our
members with financial difficulties by donating to the Foundation.
Please protect the art and artists. Because they are very sensitive
and emotional people, if I can contribute a small share I will be very
happy with it. I think if a person does his job regardless of materiality,
he will succeed at work and be more efficient to his society. Film-San
Foundation as it is Supporting All Artist-Film Industry Foundation
since 1975 not only covers players but also musicians, media advisors,
actors, singers briefly for everyone who serves for art and makes
living. Everyone can apply from any of the arts.
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“Bir insan
işini maddiyat
gözetmeksizin severek
yapıyorsa, o işte hem
başarılı olur hem de
etrafına daha çok
verimli olur”
(Soldan sağa) Nuri ALÇO, Ferdi Merter FOSFOROĞLU, Ediz HUN, Kıvanç TERZİOĞLU, Gülsen TUNCER ,Engin AYÇA, Murat ÖZEN

“Film-San olarak, Türk Sineması’nın 99. Yaşı Kutlama Gecesi’ni
hazırlamak için kollarımızı sıvadık”
Hala basın danışmanlığı ve menajerlik yapıyor musunuz? Şuan ki
projelerinizi biraz anlatır mısınız?
2009 yılının sonundan bu yana basın danışmanlığı ve menajerlık
görevimi artık yapmıyorum. Kamuran Akkor başta olmak üzere
Türkiye’de birçok önde gelen yaklaşık 45 isme basın danışmanlığı ve
menajerlik yaptım bunlar arasında Ayşe Mine, Pınar Altınok, Meral
Konrad, Zafer Peker, Meral Mansuroğlu, Armağan Uzun, Yakup Ekin,
Uhde Seçil, Devrim Erden, Tuğba Hatun gibi isimler geliyordu. Şuan
14 Kasım 2013 tarihinnde Türk sinemasının 99. yılı doğum günü filmsan vakfı olarak yine şanımıza yakışır bir gece yapmak için kollarımızı
sıvadık ve çalışmalarımıza start verdik.

Are you still in the media advisor and manager position?
Could you please tell us a little about your current projects?
I have left media advisor and manager position since the end of
2009. I have been media advisor and manager for especially Kamuran
Akkor and about 45 leading artists in Turkey such as; Ayşe Mine, Pınar
Altınok, Meral Konrad, Zafer Peker, Meral Mansuroğlu, Armağan
Uzun, Yakup Ekin, Uhde Seçil, Devrim Erden, Tuğba Hatun. Now
we started to work for preparing a night for 99. Birthday of Film-San
Foundation in 14 November 2013.

Zerrin ARBAŞ, Kıvanç TERZİOĞLU
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Bahar ÖZTAN, Kıvanç TERZİOĞLU, Anta TOROS

Cihan BALKAN, Şenol İPEK, Kıvanç TERZİOĞLU, Bülent ASLAN

Yeşilçam Sineması ile günümüz sineması arasında sizce ne gibi
farklar var?

“ Yeni oyunlara hazırlıklar başladı”
Beyfendi Bir Yalancı Arıyor oyununun kadrosundasınız. Oyunla ilgili
bilgi verir misiniz? Uzun süredir devam eden bir oyun değil mi?

You are in the casting of ‘Searching For Liar’. Could you tell us
about the play? Is that long lasting play is not it?

Evet Beyefendi Bir Yalancı Arıyor oyununda yer alıyorum tabi ki ben
tam olarak ustaların yanında kendimi profesyonel oyuncu olarak
görmüyorum burada sadece usta sanatçı ve değerli büyüğüm ve ş
hocam Ferdı Merter Fosforoğlu’nun bana oyunculuk teklifiyle başladı
her şey, ama tabı kı hobı olarak yapıyorum. Dimitri Psathas’ın yazdığı,
Panayot Abacı’nın Türkçeye çevirdiği ve Ferdi Merter’in yönetmenliğini
üstlendiği iki perdelik bir komedi… Bir milletvekili seçimlerdeki vaatlerini
tutamayacağını anladıktan sonra, kendi yerine yalancı bir özel kalem
arıyor. Bulduğu özel kalemin yalanlarıyla birlikte tüm düzen iyice
karışarak Beyefendi’nin yaşamı allak bullak oluyor. Oyunun Kadrosunda;
Mazlum Kiper, Özlem Savaş, Okan Karacan, Deniz Arcak, Ahmet Islı,
Kaan Erkam, Mehmet Ali İşgüder, Serli Alyanakyan, Ezel Kalkan, Nisan
Mercan ve Kıvanç Terzioğlu yer alıyor... Oyun 2012 Kasım ayından bu
yana ara ara tiyatro sahnesi bulundukça oynanmaya devam etti şimdi
artık yeni oyunlara hazırlıklar başladı.

Yes, I am in ‘Searching for Liar’ play, of course I do not see myself
as a professional actor beside the experienced actors. It started
with the valuable offer of my teacher, Ferdi Merter Fosforoğlu.
This is hobby for me. It is two-act comedy directed by Ferdi
Merter, translated into Turkish by Panayot Abacı and written by
Dimitri Psathas. Once a parliamentarian understands that he
could not keep up his promises in the election, he searched a
liar personal secretary for his place. With lies, Parliamentarian life
becomes more tuff. In Play casting: Mazlum Kiper, Özlem Savaş,
Okan Karacan, Deniz Arcak, Ahmet Islı, Kaan Erkam, Mehmet Ali
İşgüder, Serli Alyanakyan, Ezel Kalkan, Nisan Mercan and Kıvanç
Terzioğlu...The play has continued since 2012 November when it
has found available theatre stage but now preparation for the new
plays has begun.
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Yeşilçam sinemasıyla günümüz sineması arasında tabiki bence çok
farklar var bir kere teknoloji oldukça ilerlediğinden oyuncular daha
rahat bir ortamda çalışabiliyorlar. Fakat benim gözlemlediğim en
büyük unsur günümüzde daha çok para kazanma ön planda gibi
geliyor eskiden olan oyunculuklar sanki daha fazla kendilerini vererek
sergilenmiş gibi. Buradan yanlış anlaşılmasın günümüzde çok
beğendiğim oyuncular var mesela bayanlardan 2 favorim var Nurgül
Yeşilçay ve Meryem Uzerli, Erkeklerden de
adaşım Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu en önce aklıma
gelenlerden.
Yeşilçam oyuncuları en çok nelerden şikayetçi?
Aranmamaktan ve günümüzdeki dizilerde yer alamamaktan
şikayetçiler en çok..
Bir çok radyo ve kanallara konuk olarak davet ediliyorsunuz. Çok
da seviliyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?
Evet bugüne dek birçok etkinliğe katıldım birçok tv-radyo
programlarına çıktım halende gelen teklifleri asla geri çevirmeden
katılmaya özen gösteriyorum. Seviliyorum galiba (Gülüyor)
neden seviliyorum çünkü içim dışım bir artı tüm insanlara başta
kredi vererek hayatıma sokuyorum o krediyi değerlendireni asla
bırakmıyorum kaybedeni de hayatımdan çıkarıyorum ama tabi ki
kırmadan üzmeden. Sevilmemin en büyük etkisi bence işimi ve
mesleğimi severek yapıyor olmamdan kaynaklanıyor herhalde. Beni
seven herkese çok teşekkür ediyorum. Beni sevmeyen olduğuna
inanmıyorum çünkü bugüne dek kimseye köstekliğim ve yanlışlığım
olmadı bilakis hep yardım isteyene destek oldum.

What do you think about the differences between Today’s
cinema and Old Turkish Cinema?
I think there are many differences of course, the technology
developed that is why players can work in more comfortable
atmosphere. However according to my observation the biggest factor
that forefronts is earning more money but in the past the players were
more devoted themselves. In order to avoid any misunderstanding
I should say that I have favourite players today. For instance, I have
two favourites from actress one is Nurgül Yeşilçay and the other is
Meryem Uzerli from actors Kıvanç Tatlıtuğ and Kenan İmirzalıoğlu.
What does Turkish Cinema actors complain about the most?
They mostly complain about not to be remembered and not to play
in TV series.
You are invited as a guest to the radios and TV channels. People
love you. What would you like to say?
Yes, I have participated in many events I was at many TV Channels
and radios and I try to join these offers. Yes people love me ☺)))why
they love me because I am outgoing person. At first, I put people to
my life and give them credits if they make wrong I leave them easily
without trouble. I suppose people love me because I like to do my
job. I really thank people who love me. I do not believe that there
is anyone who does not love me because I always help and support
others. If there is a person who does not love me, I believe that he/
she is jealous. (This is a bit demanding)
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Ferdi M.FOSFOROĞLU, Bülent ARINÇ, Nilüfer AYDAN, Kıvanç TERZİOĞLU

“Son yoktur benim hayatımda hiçbir zamanda olsun istemiyorum”
Beni sevmeyen kişi yada kişiler varsa o kişilerin beni içten sevdiğini
biliyorum sadece kıskandıklarını düşünüyorum (biraz iddialı oldu ama)
İleriye yönelik projeleriniz var mı? Varsa neler?
İleriye yönelik projelerim olmadan zaten yaşayamam hayatımın
en büyük gayesi ve anlamı çünkü. Hayallerim vardı hep sanatçılar
adına ileriye yönelik neler yapılabilir diye. Film-San Vakfı Yönetim
Kurulumuzca beraber yaptığımız girişimler sonucunda Bir Sanatçı
Evi Projesi gerçekleştireceğiz onun müjdesini verebilirim ama
zaman olarak bu tarih şu tarih diyemiyorum şimdilik. Geçen ay Türk
Sinemasının jönlerinden biri olan Sevgili Tamer Yiğit’in gecesine FilmSan vakfı olarak katıldık destek verdik çok güzel geçti. 13 Mayıs’ta
Ulusta yeni açılan Liv Hospital ile Film-San Vakfı,sanatçılarımız adına
güzel bir birlikteliğe adım atacağız. Özel bir geceyle bu etkinliği
duyurucağız geceyi sevgili arkadaşım Tuğba Özay’la beraber sunmayı
düşündüm ona bu teklifi götürdüğümde seve seve Film-San Vakfına
destek olacağını söyledi. O yüzden kendisine de sizler aracılığı ile
buradan da teşekkür etmek istiyorum. 27 Eylül’de İstanbul Çırağan’da
Murat Günhan Haute Cuture Show Defilesi olacak ve genç modacı
dostumuz bu gecenin tüm gelirini film-san vakfına bağışlayacağını
belirtti. 14 Kasım Türk sinemasının bu sene 99.yılı, o geceyle ilgili
hazırlıklara başladık.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Son yoktur benim hayatımda hiçbir zamanda olsun istemiyorum hiçbir
zaman elveda kelimesini kullanmadım görüşürüz dedim hiç nokta
koymam virgül koyarak hayatıma devam ederim. Bu röportaj için
başta Değerli Dostum ve Sevgili Ablam Derya Duysak’a sonsuz saygı
sevgilerimi sunarak teşekkür etmek istiyorum.
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Do you have projects for the future? What are they?
Without forward projects I cannot live because they are the biggest
aim and meaning for me. I always have dreams on behalf of artists
like; what can be done for them in the near future. I have good
news, because of our initiatives with Film-San Foundation Board
of Directors, we have Artist House Project, but I cannot give exact
date for it. Last month, we have participated in night of Dear Tamer
Yiğit who is the one of the actors of Turkish Cinema as a Film-San
Foundation; it was really a nice night. We will cooperate with Liv
Hospital newly opened in Ulus on 13th May, for our member artists in
Film-San Foundation. We will announce this event with a special night,
I thought to present this night with Tuğba Özay my dear friend. When
I offer, she said she would be happy to support Film-San Foundation.
That is why I would like to thank her via you. On September 27, there
will be Murat Günhan Haute Cuture Fashion Show in Istanbul Çırağan
Hotel; young designer stated that he would donate all income from
the show to Film-San Foundation. This November 14 will be 99th year
of Turkish Cinema; we started our preparations about this night.

Finally, what would you like to say?
There is no the end in my life and I do not want in no case, I have
never used adieu I said ciao instead. I do not stop but I put comma
and continue the life. For this interview, I would like to thank my dear
friend and beloved sister Derya Duysak.

Halıcılığın Tarihi
1947-1949 yılları arasında Rus Arkeolog Prof. S. Rudenko’nun
Orta Asya da, Altay Dağlarındaki Biisk kenti yakınlarında, Pazırık
yöresindeki kurganlarda yaptığı kazılarda bulunan halı, halıcılık
tarihinde bir dönüm noktasını oluşturur. Bilim dünyasında kimileri
bu halının M.Ö 3. Yüzyıla ait olduğunu söyleseler de Prof. S.
Rudenko, halının M.Ö. 5. Yüzyıla ait olduğunu kabul eder. 19061908 yılları arasında Sir Aurel Stelin tarafından Doğu Türkistan
da yapılan kazılarda bulunan ve M.S. 3. Yüzyıla tarihlenen
halı ile 1913 yılında Turfanda , Almanların yaptığı kazılarda
bulunan halılarda, düğümlü halıların Türklerle bağlantısının
kanıtlarını verir. Orta Asyada aşiretler halinde yaşayan Türkler,
halı sanatını Selçuklu Türkleriyle birlikte, XI.Yüzyıldan başlayarak
İran dan ve Batı Asya’ya doğru yaymışlardır… Daha sonra Batıya,
Anadolu’ya doğru göç ederlerken el sanatlarını da yeni yurtlarına
götürmüşlerdi. Konar-göçer Türk Topluluklarını arasında en eski
devirlerinden beri bir ‘’halk sanatı’’ olarak yapılan halıcılık XII.
Yüzyılda Anadolu da ilerlemiş, önce Kırşehir ve Konya da, sonra da
Uşak, Kula , Gördes , Bergama , Demirci ve Isparta da gelişmiştir.
Anadolu da tüm Türkmen boylarının XIII. Ve XIV. Yüzyıllarda halı
dokudukları bilinmektedir. Anadolu daki Türk halıcılığı hakkında en
eski bilgileri veren coğrafya bilgini Mağripli İbn Sa’id ( ölüm tarihi
1927) de , ‘’Kitab bastu’l arz fit-tül ve’l-arz’’ adlı eserinde Anadolu
daki Türkmen halılarının tüm Türkmen boylarınca dokunduğunu
anlatmıştır.

Asya’dan
Anadolu’ya,
Batı Anadolu’dan
Milas’a
Halıcılığımız

Halıcılığın Tarihi
Turkish Carpets
From Asia
To Anatolia, And
From Western
Anatolia To Milas
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A carpert found during excavations of the cairns near the town of
Biisk in the pazirik region of the Altay mountains of middle Asia,
which were carried out by russian archaeologist Prof. Dr. S. Rudenko
between 1947 and 1949, represents a turning point in the history
of carpets. Although according to some in the scientific world
this carpet is form the 3rd century B.C.,Prof. Rudenko considers it
to date from the 5th century B.C. The carpet found by Sir Aurel
Stelin while excavating in east Turkestan from 1906 to 1908,
which has been dated to the 3rd century A.D., and the carpets
found by German archaeologists in Turfan in 1913, provide prof
of the link between knotted carpets and the Turks. Beginning
in the 11th century, the Turks who lived in tribes in midddle
Asia, together with the Selçuk Turks, spread the art of carpet
weaving towards western Asia and Iran. Later when they moved
further west to Anatolia, they took their handcrafts to their new
home. Having been practised as a folk art from the earliest
times by the nomadic Turkish communities, carpet making spread
through Anatolia in the 12th century, developing first in Kırşehir
and Konya , and later in Uşak, Kula, Gördes, Demirci and Isparta.
All the Turkmen clans are known to have made carpets in
Anatolia during the 13th and 14th centuries. The oldest source
of knowledge about scholar of geography, Ibn Said (died approx.
1280), who in his book ‘’Kitab Bastu’l Arz Fit-tül El Arz’’, said that the
Turkmen carpets in Anatolia were woven by all the Turkmen tribes.

Oğuz-Özay TANITIM
Fotoğraflar: Berna SEVİNÇ
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Batı Anadolu halılarının özel bir yeri vardır. Sa’id, Batı Anadolu’da
halı dokuyanların Türk soyundan Türkmenler olduğunu ve bunların
Selçuklular devrinde Rum ülkesini fethettiklerini sık sık kıyılara kadar
akınlar düzenlediklerini anlatıyorlar ve “Türkmen halılarını dokuyanlar
işte bu Türkmenlerdir” diyor. “Uc” denilen bu Türkmenlerin
çoğunlukla Antalya’nın kuzeyinde, Tonguzlu (Denizli) dağlarında
200 bin çadırlık bir toplum olduğunu da aktarıyor. Genel olarak Batı
Anadolu’da Bergama, Gördes, Demirci, Kula, Uşak önemli halıcılık
merkezleri olarak belirginleşirken Güneybatı Anadolu’nun en önemli
halıcılık merkezi ise Milas’tır. Antik çağlarda Kayra olarak anılan bu
bölgeye ilk Türk akınları XI. Yüzyılın sonlarında başlamıştır. Yöre XIII.
Yüzyılın ikinci yarısında tümüyle Türklerin eline geçmiştir.
İbni Sa’id’in “Türkmen halıları bütün Tükmenler’ce dokunuyordu”
şeklindeki anlatımı, Milas ve yöresine daha XI. Yüzyılın ikinci yarısında
gelmeye başlayan Türkmenlerin beraberlerinde halıcılık sanatını
da getirmiş olmaları gerektiği sonucunu ortaya koyuyor. Ancak
o dönemlerde dokunan halılara bugünkü anlayışla ‘’Milas halısı’’
diyebilmek,sanırsınız oldukça zordur. XII. Ve XIII. Yüzyıllara ait Milas
halılarıyla ilgili bir belgenin olmayışı, Milas halılarının çok daha
sonraları ortaya çıktığının ileri sürülmesine neden olmaktadır. Oysa
P. Wittek ‘’Menteşe Beyliği’’ adlı yapıtında Beyliğin ihracat merkezi
konumundaki Balattan ‘’buğday, safran, susam, bal, balmumu ,
palamut , zibebe, şap, maroken, deri, halı, köle, cariye olarak sayılan
malların bir kısmı bizzat memleketten çıkarılıyordu’’ diye yazıyor.
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Among carpets woven in Anatolia, those made in the west of the
region have a special place. Ibn Said says that teh carpet makers of
Anatolia were Turkmen, people of Turkish descent, and that they
conquered the Kingdom of Rum during the Selçuk period, making
frequent raids as far as the coast. He says ‘’ These Turkmen are the
ones who maket he Turkmen carpets.’’ These people were called
‘’Uç’’ and lved mainly to the North of Antalya.Ibn Said mentions that
they had a community of 200,000 tents int he Tonguçlu (Denzili)
Mountains.While Bergama, Gördes, Demirci, Kula and Uşak became
established as the main carpet centers in western Anatolia, in South
west Anatolia, the most important centre was Milas. This region
was called Caria in ancient times, and the first migrations of Turks
to the area began at the end of the 11th century In the second half
of the 13th century, the region came completely under the contral
of the Turks. Ibn Saids words, ‘’Turkmen carpets were made by all
of the Turkem ‘’, leads us to conclude that the Turkmen who began
coming to the Milas area in the second half of the 11th century must
have brought the art of carpet making with them. However, it is very
difficult to say that the carpets made during that period were ‘’Milas
carpets’’ in the sense that we use the name today. As there is no
documentation concerning carpets made in Milas during the 12th
and 13th centuries, it has been suggestad that Milas carpets appeard
much later. However, P. Wittek writes in his work ’’The Menteşe
Principality’’, about exports from the port of Balat in the Menteşe
region that ‘’Wheat saffron, sesame, honey, beeswax, alum, acorns,
morocco, leather, carpets, slaves and concubies were listed as goods
exported from the country.’’

Kimileri, Milas yöresinde XVI. Yüzyıldan bu yana seccade halıların
dokunduğunu savunurken kimileri de Anadolu halılarının küçük bir
bölümünü oluşturduğunu söyledikleri Milas halılarının başlangıcını
XVIII. Yüzyıla kadar götürüyor ve Milas halılarının desenlerinin XIX.
Yüzyılda Gördes halılarının desenlerinden ayrıldığını bildiriyorlar.
Fakat yine de Türkmenlerin Milas yöresine gelirlerken halıcılık
sanatını, renk, desen ve dokuma özelliklerini de birlikte getirdiklerini,
farklı yörelerden gelen Türkmen boylarının kendilerin özgü renk
ve desen özelliklerinin süreç içinde kaynaşarak Milas halılarını
oluşturduğu düşünülebilir. Halıcılık, hayvancılık, özellikle de koyun
yetiştiriciliği ile sıkı sıkıya ilintilidir. Türkmenlerin ilk geldikleri
dönemde Milas ve yöresinin dağlarının sık ormanlarla kaplı oluşu,
geniş, bitek ovalarının bulunuşu, hayvancılığa uygun yeterli yaylaların
ve meraların bulunmayışı Türkmenlerin de yöredeki yaşama
biçimlerini değiştirmelerine yol açmıştır. Çoğunlukla ovalık veya
ormanlık alanlarda yerleşik düşene geçen Türkmenler, zeytincilik ve
tahıl ağırlıklı tarıma yönelirken yeterli otlak olmayışı nedeniyle koyun
yetiştiriciliğinden dağlık ve ormanlık alanlarda beslenmesi daha kolay
olan keçi yetiştirmeye geçmişlerdir. Böylece halının temel maddesi
olan koyun yapağısı azalınca ve hatta bazı köylerde kalmayınca,
doğal olarak halıcılık sanatı da Türkmen kökenli pek çok köyde
unutulmuştur. Sonuçta halıcılık Milasın güneyindeki Karacahisar köyü
ile Kemer (Gökova) Körfezi arasında , Karacahisar, Sekköy, Dereköy,
Türkevleri, Bozalan, Gökbel, Etrim, Mumcular ve Çömlekçi köylerinin
çevrelediği bölgede yaşama ve günümüze kadar ulaşabilme şansı
bulmuştur.

Some claim that prayer rugs (seccade) have been made in the Milas
area since the 16th century, while according to others, Milas carpets
are a small division of Anatolian carpets which began as late as the
18th century, and that their patterns diverged from those of Gördes
carpets in the 19th century. But it is also possible that, when the
Turkmen came to Milas bringing their art with its characteristic
colours. Patterns and weave; the various colour and patterns unique
to each Turkmen tribe coming from different regions, merged
over time to create the Milas style of carpet. Carpet making is
very closely related to animal husbandry, especially sheep raising.
When the Turkmen tribes first came to the area, it was covered with
dense forest and had broad fertile plains,but not enough plateaus
or meadows suitable for herds of animals causing the Turkmen to
adapt their lifestyle to the region. Most changed to a more settled
existence on the plains or in the forests, growing olives and cereals
and keeping goats, which were easier to feed in the forests and
mountainous areas than sheep, for which there was not enough
grazing. In this way, the production of the basic material of carpets,
sheep fleece , decreased and even stopped altogether in some
villages, so that naturally the art of carpet weaving was forgotten
in many villages of Turkmen origin. As a result, carpet making
managed to stay alive and survive to the present in a certain area
only: between Karacahisar village and the Kerme (Gökova) Gulf in
the area bordered by the villages of Karacahisar, Sekköy, Dereköy,
Türlevleri, Bozalan, Gökbel ,Etrim, Mumcular and Çömlekçi.
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