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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.

Sevgi ve Saygı Üzerine..
Sevgi, hissettiğimiz, yaşadığımız ve de yazdığımız
derinliği olan yüce anlamları olan kutsal bir kavram...
Kutsaldır; Sevebilmek herkese mahsus değildir. Hayatı
sevmekle yaşantımızın anlam kazandığını fark ederiz.
Sevgi gücümüze güç katar. Seven kişinin gözlerindeki
pırıltı bile farklıdır. Severek başlanılan her işte başarı
kesindir. Hayatı sevmek, insanları, hayvanları, doğayı,
ses, görüntü, parıltılar, yakamoz, güneş, ay, yazmak,
okumak, öğrenmek, çalışmak, yardımlaşma duygusu
vesaire... Seven insan için kaynak hudutsuzdur. Yeter
ki, sevmeye motive olalım. Her kişi sevebilir mi? HAYIR!
Her kişi sevemez, sevmek yürek ister, sevmek bir yüce
gönül ister, sevmek motivasyon ister, sevmek niyet
ister. sevmek azim ister. Başarının temelinde “sevmek”
vardır. Seven insan kendini aşmış kişidir. Kendini aşmış
kişi, öncelikle başkalarının mutluluğunu isteyen kişidir.

Derya Duysak
Genel Koordinatör
General Coordinator

deryaduysak@turizmdesonnokta.com

Saygı çeşitli şekillerde ifade ettiğimiz ya da
diğerlerinden beklediğimiz bir insan tavrıdır.
Yaşlılara, kültürel adetlerimiz ya da sahip oldukları
tecrübelerden dolayı saygı gösteririz. Bazılarına
yeteneklerinden, ilerici düşüncelerinden dolayı
hayranlıkla saygı duyarız. Bazıları hayatta çok ağır
badireler atlatmışlardır ya da bir fiziksel engele
rağmen engelleri aşmışlardır. Hayran oluruz,
saygı duyarız. Bazılarına elde edemediklerimize
sahip oldukları için saygı duyarız. Bazılarına
şöhretlerinden dolayı gıptayla karışık, bazılarına
sınıfsal pozisyonlarından veya makamlarından dolayı
zorunlu bir şekilde saygı duyarız. Bazen de kişi değil o
makama saygı duyarız. Öyle görünüyor ki insan diğer
insanlara değil ama insanların temsil ettikleri şeye
saygı duyuyor. Başarıya, güce, zafere, tecrübeye.
Hepimiz düşüncelerimiz, inançlarımız, ilgilerimiz ve
içinde yaşadığımız sosyal, kültürel, inançsal, politik
formlar ışığında farklı saygı şekilleri benimseyecek
farklı şeylere ve kişilere saygı besleriz. Gerçek sevginin
işaretleri; önemsemek, hatırlamak, değer vermek
ve sevdiğimiz şey için mücadele etmektir. Ve insan
ancak çok sevdiği şeyler uğruna mücadele edebilir.
O halde bir şeyi çok seviyorsak onun yaşamasını,
sürmesini isteriz. Saygı talep edilmez, hak edilir. Bizi
değerli kılacak olan şeyin, kendi varlığımızı keşfetmek,
başkaları yerine kendi kendimiz olmak, düşünen,
duygulara ve iradeye sahip bir varlık olarak kendimizi
ne çok küçük ne de çok büyük hissetmek ve önce
kendi varlığımıza saygı duymak olduğunu anlamaya
çok ihtiyacımız var. Böylece diğerlerine de saygı
duymak için çok sayıda sebebe sahip olacağız.
Bizler ” büyüklere saygı küçüklere sevgi ” felsefesi
ile büyüdük . Kimse kimseyi sevmek zorunda değil,
fakat saygı göstermek durumunda...Günümüzün
konseptinde rollerin değişmesi gerekiyor.

Love is a grand concept with noble meanings that
possess depths we feel, live and write about. It is sacred,
not everyone can love. We realize that our lives have
meaning while we love them. Love adds to our strength.
Even the gleam in the eyes of a person who loves is
different. Success is inevitable in a job that you love.
Loving life, people, animals, nature, sounds, images,
glimmers, sea sparkles, the sun, the moon, writing,
reading, learning, working, the sensation of helpfulness,
etc… A person that loves knows no boundaries when it
comes to sources of love. Just being motivated to love
is enough. Can everyone love? NO! Not everyone can
love; love requires courage, a big heart, motivation and
resolution. “Love” lies behind success. The person who
loves is the person who has gone beyond himself. The
person who has gone beyond himself is the person who
wishes for the happiness of others before his.
Respect is a human behavior that we express in various
ways and expect from others. We respect seniors due to
our cultural traditions or the experience they have. We
respect some people due to the admiration we have for
their skills and sophisticated ideas. Some people have
gone through serious hardships or overcome physical
obstacles on their way. We admire and respect them.
We respect some people because they have things
we have failed to acquire. We respect some people
along with admiration due to their fame, and some
people obligatorily because of their class status or rank.
Sometimes we respect the rank instead of the person.
It seems that people respect what is represented and
not the people who represent it. For instance, success,
power, victory and experience. We all respect different
things and different people with different forms of
respect, within the frame of our ideas, beliefs, interests
and the social, cultural, religious, political forms that
surround our lives. The signs of real love are caring,
remembering, valuing and fighting for what we love.
A person can only fight for what he loves dearly.
Therefore, if we love something so much, we want it to
live, to go on existing. Respect cannot be demanded,
it can only be earned. We need to understand that
what gives us value is to discover our own existence, be
ourselves instead of others, feel neither very small nor
very big as an entity with emotions and willpower and to
respect our own existence first. Thus, we will have many
more reasons to respect others.
We were raised with the principle of “respect your elders
and love young ones”. No one is obligated to love
anybody but everyone has to respect each other.
The roles have to be switched in today’s concept.
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“ 2023 hedefi;
50 milyon turist, 50 milyon dolar turizm geliri...”
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BaşaranUlusoy
“TURSAB Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı”

“ TÜİK’in 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre turizm geliri bir önceki yılın aynı
dönemine göre %28.4 oranında artarak 13 milyar 595 milyon 938 bin ABD Doları
seviyesine ulaşmıştır”
Travel Turkey İzmir Fuarı düzenleniyor. Bu oluşum hakkında bilgi
alabilir miyiz?
Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Konferansını düzenlemekteki
gayemiz bu etkinliğe çeşitli ülkelerden gelen turizm sektörü ve seyahat
ticareti kuruluşları mensupları ve temsilcileri için ideal bir ilişki ve iletişim
platformu oluşturmaktır. Ki bunda da son derece başarılı olunmuştur.
Geçtiğimiz yıl, 6-9 Aralık 2012 tarihleri arasında 6.sını düzenlenen
TRAVEL TURKEY İZMİR Turizm Fuar ve Konferansını 20 ülkeden 778
firma, 54 ilden ve 47 ülkeden 25,915 kişi ziyaret etmiştir.
Türkiye’nin en büyük kongre merkezi olması sebebiyle Efes Kongre
Merkezi’nin diğer fuarlar üzerindeki etkisi nedir?
Ege bölgesi turizminin içine düştüğü dar boğazdan çıkmasını sağlamak
amacıyla 2005 yılında Kuşadası’nda inşasına başlanan ve 2013 yılında
yapımı biten Avrupa’nın en büyük kongre Merkezleri arasında yer
alan Efes Kongre Merkezi Kuşadası’nın resmi açılışını T.C. Başbakanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2014 yılının ilk yarısında
gerçekleştirilmesi arzu edilmektedir. 40 kişilikten başlayarak 2 bin
690 kişiye kadar ulaşan kapasiteye sahip salonlarda her türlü gösteri,
konser, yemek daveti ve benzeri etkinliklerin gerçekleştirilmesine imkan
sağlamaktadır. Burada gerçekleşecek olan organizasyonlarla Aydın
ili başta olmak üzere diğer bölgelerde ikamet eden kişiler için yeni
istihdam sağlayacağı, dolayısıyla bölge halkının gelir seviyesine katkı
sağlayacağı kanısındayız.

The Travel Turkey İzmir Fair is being organized. Could you inform
us about this organization?
Our intention in organizing the Travel Turkey İzmir Tourism Fair and
Congress is to form an ideal connection and communication platform
for the members and representatives of tourism sector travel trade
institutions who have come from various countries to attend the fair.
And we have been exceptionally successful in this endeavor. Last year,
the 6th TRAVEL TURKEY İZMİR Tourism Fair and Congress which was
held between the days of December 6th and 9th, 2012 was visited by
778 companies from 20 countries and 25,915 people from 54 cities and
47 countries.
Regarding the fact that Turkey is the biggest congress center, to
what extent does the Ephesus Convention Center affect other
fairs?
We wish for the formal opening of the Ephesus Kuşadası Convention
Center the construction of which was started in 2005 with the intention
of releasing the Aegean region tourism from the downswing it
experienced and finished in 2013 and which is one of the biggest
congress centers in Europe to be performed in the first half of 2014 by
the Prime Minister of the Republic of Turkey, esteemed Recep Tayyip
Erdoğan. It is possible for many activities such as all kinds of shows,
concerts and dinner parties to be carried out in the halls that have
capacities from 40 people to 2 thousand 690 people. We believe that
the organizations taking place in the convention center will constitute
new employment opportunities for the people residing in Aydın and
nearby regions and that this circumstance shall contribute to the
income level of the residents in the region.

“T.C. Kültür ve Turizm

Bakanlığı’nın istatistiki
verilerine göre; 2013 yılının
Ocak-Ağustos döneminde
gelen yabancı ziyaretçi
sayısı bir önceki yılın aynı
dönemine göre %10,67
oranında artarak 24 milyon
89 bin 31 kişiye ulaşmıştır”

2013 yılı turizm sektörünün Türkiye ve yurtdışı durumunu siz nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün 2012 yılı verilerine
göre, Türkiye, uluslararası turist gelişleri itibarıyla dünya da 6’ıncı,
turizm gelirleri itibari ile 12’inci sırada yer aldı. Yukarıdaki rakamlarda
görüldüğü gibi Türkiye Turizm açısından Dünya’nın ana oyuncularından
biri konumundadır. Elimizde resmi olarak T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından yayınlanan 2013 yılının ilk sekiz ayına ait turist sayısı
ile TÜİK’in açıklamış olduğu 2013 yılının ilk altı ayına ait turizm gelirleri
mevcuttur. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın istatistiki verilerine göre;
2013 yılının Ocak-Ağustos döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı
bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,67 oranında artarak 24 milyon
89 bin 31 kişiye ulaşmıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın istatistiki
verilerine göre; 2013 yılının Ocak-Ağustos döneminde gelen yabancı
ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,67 oranında
artarak 24 milyon 89 bin 31 kişiye ulaşmıştır. TÜİK’in 2013 yılının ilk
altı aylık dönemine göre turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine
göre %28.4 oranında artarak 13 milyar 595 milyon 938 bin ABD doları
seviyesine ulaşmıştır. Turizm gelirlerinin ülke ekonomisine katkısı
özellikle dış ticaret gelirleri açısından büyük önem taşımaktadır. İspanya,
İtalya gibi birçok Avrupa ülkesi dış ticaret açığının kapanmasında
turizm gelirlerinden yararlanmaktadır. Türkiye’ye son yıllarda gelen
turist sayısının artmasına bağlı olarak turizm gelirinin ekonomiye
katkısı artmıştır. 2012 yılında turizm geliri ihracat gelirlerinin %19,2’sini
oluşturmakta olup dış ticaret açığının %34,9’nu kapatmıştır.
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What are your comments on the 2013 tourism sector status in
Turkey and abroad?
According to the year 2012 data from the United Nations World
Tourism Organization, Turkey takes place at the 6th rank in international
tourist visits and the 12th rank in tourism revenues. As can be seen from
the numbers above, Turkey is one of the major players of the world
in the tourism sector. We have the official tourist numbers of the first
eight months of 2013 issued by the Ministry of Culture and Tourism
and the tourism revenues of the first six months of 2013 announced
by the Turkish Statistical Institute. According to the statistical data of
the Ministry of Culture and Tourism, the number of foreign visitors has
increased by 10,67 % in comparison to the same period of last year and
reached the number of 24 million 89 thousand 31 people. According
to the research done by TÜİK (Turkish Statistical Institute), in the first
six-month period of 2013, the tourism revenue has increased 28.4 %
in comparison to the same period of last year and reached the level
of 13 billion 595 million 938 thousand US Dollars. The contribution of
tourism revenues to the national economy is very significant, especially
in regard to foreign trade incomes. Many European countries such as
Spain and Italy benefit from tourism incomes in reducing the foreign
trade deficit. The increase in the number of tourists that visit Turkey in
recent years has consequently increased the contribution of the tourism
revenues to the national economy. In 2012, the tourism revenues
constituted 19,2 % of export revenues and met 34,9 % of the foreign
trade deficit.

Turizm sektörünün önündeki en büyük sorun nedir?
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan turizmin
bugünlerdeki en önemli sorunu finansman kaynaklarına
kolay erişememesi ve erişenlerinde yüksek maliyetlerle
karşılaşmalarıdır. Ayrıca sektör üzerindeki finansman
harici maliyet baskısı da turizmcilerimizi zorlamaktadır.
Bir başka sorun ise, Sektör açısından alt/üst yapı
anlamında yapı daha genç olan yörelerimizdeki turizm
potansiyelinin harekete geçirilmemesidir. Düşük faizli
ve uzun vadeli kredilerin verilmesi; kredinin işletmelerin
faaliyet döngüleri dikkate alınarak yapılandırılması,
girdi maliyetlerindeki devlet payının azaltılması, yöresel
teşvik uygulamaları bahse konu sorunların çözümüne
katkı sağlayacaktır.
Röportajımıza son vermeden önce TÜRSAB’ın
duayen ve sevilen başkanı olarak neler söylemek
istersiniz?
2023 hedefleri olarak açıklanan 50 milyon turist 50
milyar dolar turizm geliri ön görülen tarihten önce
gerçekleştirme azminden ayrılmadan birlikte sektörün
tüm unsurlarının güç birliğiyle çalışmak.

“Türkiye’ye son yıllarda
gelen turist sayısının
artmasına bağlı olarak turizm
gelirinin ekonomiye katkısı
artmıştır”
What is the biggest obstacle in front of the tourism
sector?
The biggest obstacle in front of tourism, which is
one of the leading sectors in Turkey, is the inability
to access financing sources and the fact that those
who have access to these sources face high costs. In
addition, the cost pressure outside of financing puts
a strain on tourism professionals as well. Another
problem is the inability to make use of the tourism
potential in regions that are younger in respect to
tourism infrastructure and superstructure. Provision of
low interest and long term loans, structuring of loans
by taking the operating cycles of the establishments
into consideration, reduction of government cuts in
input costs, regional incentives will contribute in the
resolution of the aforementioned issues.
Before we end the interview, what would you like
to add as the connoisseur and popular chairman of
TÜRSAB?
I wish for us to work in cooperation of all the power
elements in the sector without deviating from the
resolution of achieving the goals of 50 million tourists
and 50 billion dollars of tourism revenues which are
the goals for the year 2023 before the anticipated
date.
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“Farklı Sektörlerde 18 fuar Düzenliyoruz”

Alexander
Kuhnel

Turizm Profesyonellerinin buluşma noktası olan Travel Turkey Fuarının
organizatörlerinden Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü
Alexander Kühnel, Travel Turkey’in Izmir’de 7. kez organize edildiğini,
ulaştığı noktayı, ve destekçileriyle, bundan sonraki hedefleriyle
değerlendirdi.
Ortaklığımızın sektör için iyi bir örnek/ölçüt teşkil ettiğini düşünüyorum.
Hangi sektörde olursa olsun işbirliğinin büyük başarılar getirdiğine
inanıyorum. Travel Turkey İzmir tek başına Hannover Fairs Turkey
Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilmiyor. Organizasyonu ortaklarımız
TÜRSAB (Türk Seyahat Acenteleri Birliği) ve IZFAŞ ile birlikte
yürütüyoruz. Bu verimli işbirliğiyle başka bir başarı öyküsü daha yazdık:
Geçen yıl 20 ülkeden 778 fuar katılımcısını ağırladık. Bu yıl 850’nin
üzerinde katılımcının ağırlanacağı fuarımızda yurtdışından en yoğun
katılımın olacağı Yunanistan’ın yanısıra Mısır, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti gibi ilk kez katılan ülkelerde kendi destinasyonlarına ait
ürünlerini ve hizmetlerini tanıtacaklar.
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Alexander Kühnel, the General Director of Hannover Fairs Turkey
Fuarcılık A.Ş. which is one of the organizers of the Travel Turkey Fair
that is the meeting point of tourism professionals, commented on
the 7th organization of the Travel Turkey in İzmir regarding its current
position, supporters and upcoming goals.
I think that our partnership constitutes a good example/standard for
the sector. I believe that cooperation brings success, regardless of the
sector. Travel Turkey İzmir is not organized only by Hannover Fairs
Turkey Fuarcılık A.Ş. We are carrying out the organization process
together with our partners TÜRSAB (Association of Turkish Travel
Agencies) and IZFAŞ (İzmir Fair Services Culture and Art Affairs Trade
Inc.). We have led the way to another success story via this effective
cooperation: Last year we received 778 fair participants from 20
countries. This year, in our fair in which we will receive a number of
visitors over 850 and in which the attendance from foreign countries
will reach the highest level, countries such as Greece and first time
participant countries such as Egypt, Democratic Republic of the Congo
will be promoting products and services belonging to their locations.

Türk Hava Yolları ile işbirliği yaparak tur operatörlerini ve seyahat
acentelerini Türkiye’ye getiriyoruz. Böylece 2014 için ülkeler arasında
satın alım faaliyetlerini arttırmak için Türk ve uluslararası fuar katılımcıları
arasında B2B etkinliği yapacağız. Sistem şöyle işliyor; tüm ülkelerden
tur operatörleri turistleri farklı ülkelere götürme konusunda karar alan
taraflar. Alıcıların ilgisini çekmek için özel programlar hazırlıyoruz.
Türk Hava Yolları’nın aralıksız sponsorluğuyla, satın alma heyetleri
fuarın ilk 2 günü özel bir alanda bir araya gelerek yüz yüze görüşme
fırsatı yakaladılar. Bu yılki misafirlerimiz arasında, A.B.D., Almanya,
Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri ,Çin, Fransa,İspanya, İtalya,
Japonya, Katar, Sırbistan‘tan dan şirketler olacaktır. Travel Turkey Izmir,
Turizm ve Kültür Bakanlığı himayesinde düzenlenmektedir. Bakanlık,
misafir edilen bu alıcılar ve fuarda yer alan diğer heyetler için her yıl
olduğu gibi bu yılda fuarın ilk günü bir gala yemeği organize edecek.
Yurtdışından gelecek olan satın alım heyetlerini İzmir’de 4 gün misafir
edeceğiz, ayrıca Cumartesi günü Efes, Meryem Ana Kilisesi gibi tarihi
mekanlarına turlar düzenleyerek bölgenin güzelliklerini görmelerini
sağlayacağız. Tanıtımlar ve diğer organizasyon işlemleri İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından destekleniyor. İzmir Ticaret Odası, İzmir’den fuar
katılımcılarına finansal destek sağlıyor.

We are cooperating with Turkish Airlines to bring tour operators and
travel agencies to Turkey. Thus, we will have a B2B activity among
Turkish and international fair participants in order to increase the
purchase activities between countries in 2014. The system works like
this: Participants are tour operators from all countries that are parties
who decide to take tourists to different countries. We prepare special
programs in order to attract the attention of buyers. By means of the
continuous sponsorship of Turkish Airlines, purchasing committees got
together in the first two days of the fair in a specially designated area
and had the opportunity to meet face to face. This year, our guests
include companies from USA, Germany, Austria, United Arab Emirates,
China, France, Spain, Italy, Japan, Qatar and Serbia. Travel Turkey İzmir
is organized with support from the Ministry of Culture and Tourism. As
it is done every year, a gala dinner has been arranged by The Ministry
on the first day of the fair for the said buyers and other committees
that attend the fair. We will accommodate the purchasing committees
from abroad for 4 days in İzmir; we will also make sure that they see
the beauties of the region by arranging tours on Saturday to historical
sites such as Ephesus and House of the Virgin Mary. Promotions and
other organizational processes are supported by İzmir Metropolitan
Municipality.

“Bu yılın partner ülkesi
Mısır ve partner ili Çanakkale
fuarda gövde gösterisi
yapacaklar”

KOSGEB tüm Türk katılımcılara finansal destek veriyor. Ayrıca
Türkiye’nin önde gelen gazetelerinden Hürriyet, radyolarından
Power FM ve Turizm TV Kanallarından World Travel Channel medya
sponsorlarımız olarak fuarımızı desteklemektedirler; turizm sektörüne
hizmet veren bir aile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu
yılın partner ülkesi Mısır ve partner ili ise Çanakkale fuarda gövde
gösterisi yapacaklardır. Partner Ülke Mısır, turizm potansiyelinden,
tarihi geçmişine, coğrafi zenginliğinden, kültürel çeşitliliğine pek çok
yönüyle kendisini fuarda tanıtacak. Partner İl Çanakkale, Hol 1’de
950m2 lik bir katılımla tarihsel zenginlikleri, yöresel kültürü, yemekleri,
el sanatları, örf, adetleri ve diğer tüm yönleriyle, kendisini tanıtma ve
sergileme olanağını bulacak. 2012’de 25.915 ziyaretçimiz oldu, 54
şehir ve 47 ülkeden ziyaretçileri ağırladık. Hafta içi daha çok sektörden
ziyaretçilerimiz olurken, hafta sonu ziyaretçilerimizin çoğunu halk
oluşturuyor. Farklı sektörlerde 18 fuar düzenliyoruz (WIN, Ankiros,
Automechanika, Domotex, ICCI, Sodex, CeBIT, vs.). Fuarlarımızın tümü
uluslararası düzeyde birçok katılımcının ve ziyaretçinin ilgisini çekiyor.
Hedefimiz her zaman ister kamu kurumlarından ister şirketlerden ve
üniversitelerden olsun tüm ilgili tarafları fuarlarımızda bir araya getirmek
olmuştur. Başarının yalnızca tüm tarafların bir araya gelmesiyle elde
edilebileceğini biliyoruz.

İzmir Chamber of Commerce provided financial support for participants
from İzmir. KOSGEB (Small and Medium Enterprises Development
Organization) provides financial support for all Turkish participants. In
addition, Hürriyet as one of the leading newspapers of Turkey, Power
FM as one of the leading radio channels of Turkey and World Travel
Channel as one of the leading tourism television channels of Turkey
are supporting our fair as our media sponsors; we are very happy to be
working as a family in service of the tourism sector. The partner country
of the year Egypt and the partner city of the year Çanakkale will show
their strength in the fair. The Partner Country Egypt will promote its
many aspects ranging from its tourism potential, historical background
and geographical richness to cultural diversity. The Partner City
Çanakkale will have the opportunity to promote and exhibit its historical
richness, regional culture, food, handicrafts, customs, traditions and
all other aspects in a 950 m2 area in Hall 1. In 2012, we had 25.915
visitors from 54 cities and 47 countries. While we have visitors mainly
from the sector during weekdays, most of our visitors in the weekend
are from the public. We organize 18 fairs in different sectors (WIN,
Ankiros, Automechanika, Domotex, ICCI, Sodex, CeBIT, etc.). All
of our fairs attract the attention of many participants and visitors on
an international level. Our goal has always been to bring all related
parties together in our fairs; it does not matter whether these are public
institutions, companies or universities. We know that success can only
be achieved by bringing all parties together.
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Turizm Fuarı İZFAŞ İçin Çok “Önemli ”

Mehmet Sakir
Örs
İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İzfaş), Büyük
Atatürk’ün kentimizin önüne koyduğu “fuarlar şehri olma” yolundaki
hedefine katkı koymaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk uluslararası fuar
organizasyonu İzmir Enternasyonal Fuarı’nı (İEF), alanında dünyanın
üç büyük fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri
Fuar’ı (Marble) ve sektöründe Avrupa’nın en büyük fuarı olan Gelinlik,
Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nı (If Weddıng Fashıon İzmir) düzenleyen
kuruluşumuz varolan fuarlarımızı geliştirmenin yanı sıra kentimize,
kazandırdığı diğer önemli bir fuarda, Travel Turkey İzmir’dir
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İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İzfaş), (İzmir Fair
Services Culture and Art Affairs) continues to contribute to the target
which was set by Great Atatürk for our city which is to become a “city
of exhibitions”. Our establishment which held İzmir Enternasyonal
Fuarı’nı (İEF) which is the first international fair organization of Turkey,
Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuar’ı (Marble) which is among
the three biggest exhibitions in its sector, Gelinlik, Damatlık ve Abiye
Giyim Fuarı’nı (If Weddıng Fashıon İzmir) which is the biggest exhibition
in Europe; aside from improving the existing exhibitions, also brought
another important exhibition, Travel Turkey İzmir.

“İnanıyorum ki; sektörün ve
kentimizin önemli fuarlarından biri
olan Travel Turkey İzmir, kısa
bir zaman içinde dünyanın sayılı
turizm fuarları arasında da yerini
alacaktır”
Bu sene 7’nci kez gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve heyecan
duymaktayız. 6 yıldır başarı ile organize ettiğimiz fuarımızı, Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği (Türsab) ve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık
A.Ş. işbirliğinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret
Odası (İZTO), T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştiriyoruz. Travel Turkey İzmir’i
gerçekleştirme heyecanı, İZFAŞ açısından farklı bir öneme daha sahiptir.
1990 yılında kurulan İzfaş’ın düzenlediği ilk ihtisas fuarı METUREX
adıyla gerçekleşen Akdeniz Turizm Fuarı idi; yıllar sonra kentimizde
yine bir turizm fuarı organize etmek bizim için bu açıdan da önemlidir.
Turizm Fuarı, Ege’nin olduğu kadar İzmir’in de turizm sektöründe
güçlenmesinin yolunu açacağı, turizm yatırımlarının ve uluslararası tur
operatörlerinin kente gelmesini sağlayacağı için de kentimiz için ayrıca
önemlidir. İzmir’in iki temel hedefiyle, turizm kenti ve fuarlar- kongreler
şehri olma arzusuyla birden örtüşen Travel Turkey İzmir’e gösterilen
ilgiden, bu ilginin her yıl giderek artmasından büyük memnuniyet
duyuyoruz. İzmir, Türkiye’de fuarcılık nedeniyle başlayan ilk iç turizm
hareketinin yaşandığı kenttir. 40’lı yıllardan itibaren İEF dönemi kentte
çok ciddi bir iç turizm hareketine neden olmuş, özel tren seferleriyle
Anadolu’nun çok uzak noktalarından insanlar İzmir Fuarı için kente
gelmiştir. Yani, İzmir geçmişten bugüne, fuarcılığın turizme getirdiği
katkıyı en iyi bilen şehirdir. İzmirliler fuarcılığın kent ekonomisine ve
turizmine katkısının farkındadır.
Ege’nin ve İzmir’in turizm sektörünün ilgisine, turizmcilerin ise cazip yeni
bir lokasyona ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz. Biz, Travel Turkey İzmir
ile sektörün ve bölgemizin bu ihtiyacına uygun bir platform yaratma
gayretindeyiz. Fuar kapsamında gerçekleştirilen “Hosted Buyers
Programı” ile yurtdışındaki turizm satın almacıları İzmir’e geliyor. Fuara
özel davetli olarak katılacak turizm profesyonellerinin arasında çeşitli
ülkelerin seyahat odaları temsilcileri, turist getiren seyahat acentalarının
yöneticileri ve turizme yön veren yabancı yayın organlarının editör ve
yazarları bulunuyor. Hosted Buyer Programıyla fuara katılacak kişilerin
2014 rezervasyonlarına ilişkin anlaşmaları, TRAVEL TURKEY İZMİR’de
yapacağı öngörülüyor. Bu nedenle gelecek tur operatörlerini ve
yapacakları bağlantıları çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl 800’e yakın
katılımcısı ve 25 bini aşkın ziyaretçisiyle, turizm sektörü için İzmir bir
buluşma noktası olan fuarımız sayesinde dünyanın dört bir yanından
turizm profesyonelleri kentimize geldi. İnanıyorum ki; sektörün ve
kentimizin önemli fuarlarından biri olan Travel Turkey İzmir, kısa bir
zaman içinde dünyanın sayılı turizm fuarları arasında da yerini alacaktır.

We are excited and happy to hold it for 7th time this year. We are
holding the exhibition which we have held with success for the last 6
years with the collaboration of (Türsab) Association of Turkish Travel
Agencies and Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. and with the
support of İzmir Metropolitan Municipality and (İZTO) İzmir Chamber of
Commerce, (KOSGEB) T.R. Small and Medium Industry Development
Organization and under the care of T.R. Ministry of Culture and
Tourism. Holding Travel Turkey İzmir has a different importance for
İzfaş. The first exhibition held by İzfaş which was established in 1990
was METUREX (Mediterranean Tourism Exhibition). That is why holding
a tourism exhibition in the city after all these years is important.
Tourism exhibition is also important as it would make İzmir as well as
Aegean strong in the tourism sector, will enable tourism investors and
international tour operators to come into the city. We are very pleased
with the interest and increase in this interest which is shown to Travel
Turkey İzmir which corresponds with the two main goal of İzmir –
becoming tourism and exhibitions / congresses city. İzmir is the first city
in Turkey in which the domestic tourism movement was experienced
and started as a result of the exhibitions held. Since 40’s İEF period in
the city has caused a great deal of domestic tourism movement and
people from all around Anatolia came to İzmir with special train services
for İzmir Fuarı (İzmir Fair). In a way until now İzmir knows the contribute
to the tourism brought by the exhibition services best. People of İzmir
know the contribution of the exhibitions to the city’s economy and
tourism.
We know that Aegean and İzmir needs the attention of tourism sector
and tourism professionals need an attractive new location. We work
towards creating a platform in accordance with these needs of the area
and sector via Travel Turkey İzmir. With the “hosted buyers program”
which was held within the exhibition tourism buyers from abroad are
coming to İzmir. Among the tourism professionals to be attend to
exhibition as special guests there are the representatives of chambers
of travel from various countries, managers of the tourism agencies
which bring tourists, editor and writers of the foreign publishing
agencies which gives way to the tourism. It is foreseen that the people
who will attend to the exhibition will made the agreements relating to
the 2014 reservations in Travel Turkey İzmir exhibition. That is why we
care about the incoming tour operators and the connections they will
make. Tourism professionals from all around the world flocked into our
city due to the exhibition of ours which is a meeting point for tourism
sector with its around 800 exhibitors and over 25 thousand visitors. I
believe that Travel Turkey İzmir which is one of the foremost exhibitions
of our city and industry will be among the numbered world tourism
exhibitions in a short time.
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“Turizm’in Emlak Kraliçesi”

Duygu Meltem

Yurtdışında başta olmak üzere Türkiye’de de en hızlı ve çok sayıda
konut satmamdan dolayı dostlarımın bana yakıştırdıkları Emlak Kraliçesi
yanda Turizmin Emlak Kraliçesi ünvanlarını çok sevdim. 23 yaşımdan
beri emlak işleriyle uğraşıyorum. Şu yanda 40 yaşındayım. Tam 17 yıldır
insanları ev sahibi yapmak için gece gündüz çalışıyorum.
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I love the titles of Real Estate Queen and Real Estate Queen of the
Tourism Sector which were given to me by my friends due to my fast
and numerous residence sales abroad and in Turkey. I have been
dealing with real estate business since I was 23. I am 40 years old now.
I have been working day and night for 17 years to help people become
homeowners.

“Tam 17 yıldır insanları ev sahibi yapmak
için

gece gündüz

Cumartesi,pazar günleri Atv Avrupa kanalında Emlak Turu adlı programı
sunuyorum. Bu arada STV,Kanal /, Show Max gibi kanallarda da bu
güne kadar binlerce kez sizlere seslendim. Başta Almanya, Hollanda,
İsviçre, Fransa olmak üzere Avrupa’da çalışan gurbetçi kardeşlerimi
en kolay kefil ve banka olmadan, fazla para harcamadan ömür boyu,
tapulu ev sahibi, devre mülk sahibi yapmanın gururunu yaşadım. Bu
çalışmalarımın sonucu olarak, 3 yılda yerli ve yabancı 10 bin kişiyi
evlendirdim, ev sahibi yaptım.

çalışıyorum”

On Saturdays and Sundays, I host the show Emlak Turu (Real Estate
Tour) in the channel Atv Avrupa. I have also been on television for
thousands of times in channels such as STV, Kanal 7, and Show Max.
I take pride in having helped many of my fellow citizens who work in
Europe, mainly Germany, the Netherlands, Switzerland and France,
to become owners of registered houses and timeshares for life in the
easiest way possible and without having to need guarantors and banks.
As a result of my work, I helped ten thousand native and foreign people
become homeowners.
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“3 Yılda 10.000

Daire

Sattım”

“Her zaman yanınızdayım...”
Yurt dışındaki ülkelerde yaşayan Türkler ve yabancılar,
Türkiye’de yatırım yapmayı çok istiyorlar. Çünkü cennet
vatanımızın her bir köşesinin güzelliğini başka bir ülkede
bulunmuyor. Bu yüzden yatırımlarını burada yapmak istiyorlar.
Bakınız Alanya, Antalya’ya, Didim’e, Bodrum’a, İstanbul’a,
Marmaris’e, Kuşadası’na hep yabancıları ev alıp yerleşmişler.
Aldıkları ev ya da devre mülkler birkaç yıl sonra daha
değerlenip,onların karlı bir yatırım yapmalarını sağlıyor.
Bunun bilincinde olan ben ve çalışma arkadaşlarım, gecegündüz sizleri arayıp düşüncelerinizi alıp,doğru kararlar
vermenizi sağlıyorlar. Sadece telefonla değil tabi ki, ben
Kuveyt, Almanya, Hollanda gibi ülkelere giderek, onlarla yüz
yüze konuşarak bilgilendirmeye çalışıyorum. Sizleri ev sahibi
yapmak ve turizm elçiniz olarak görevimin başındayım.

“Türkiye, ilk tercihleri...”
Turks and foreigners who live abroad want to invest in
Turkey very much because the beauty that is present in
every single corner of our paradisiacal country cannot be
found anywhere else. Therefore, they want to invest in
here. When you look at Alanya, Antalya, Didim, Bodrum,
İstanbul, Marmaris and Kuşadası, you can see that many
foreigners have bought houses and settled in these areas.
The houses or timeshares they buy increase in value in a
few years and their investment becomes a profitable one.
Me and my colleagues who are aware of this fact, call you
night and day and ensure you make the right decisions
by learning your opinions on the matter. We do not work
only by phone of course; I also go to countries such as
Kuwait, Germany, the Netherlands and inform people
by meeting them face to face. I am on duty to help you
become a homeowner and as your tourism envoy.

Duygu Meltem YALÇINKAYA
DMY Grup Yönetim Kurulu Başkanı
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Cappadocia

Cave Resort & Spa Hotel
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“Hayal edin... Düşleyin...”
BID (Business Initiative Directions) 2013 Uluslararası Kalite Ödülleri
törenini 29 Eylül ‘de Isviçre’nin Cenevre kentinde ,Intercontinental
Otel’de düzenlediği bir gecede gerçekleştirdi. İş dünyasının seçkin
kişilerinin ve diplomatik heyetlerin katıldığı geceye BID başkanı ve
CEO’su Jose E.Prieto başkanlık yaptı.

BID (Business Initiative Directions) 2013 Uluslararası Kalite Ödülleri
törenini 29 Eylül ‘de Isviçre’nin Cenevre kentinde ,Intercontinental
Otel’de düzenlediği bir gecede gerçekleştirdi. İş dünyasının seçkin
kişilerinin ve diplomatik heyetlerin katıldığı geceye BID başkanı ve
CEO’su Jose E.Prieto başkanlık yaptı.
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“International Star
For Quality Award 2013 Kalite Ödülü,
CCR HOTELS
Cappadocia Cave Resort & Spa Hotel’in…
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Cappadocia Cave Resort & Spa, Kalite, Liderlik , Teknoloji &
Yenilikçilik alanlarında üstüne aldığı sorumluluğu yerine getirmiş ve
Türkiye’yi iş dünyasında son derece başarılı olarak temsil etmiştir.
BID başkanı ve CEO’su Jose E. Prieto yaptığı açıklamada: “Ödül
sahipleri ,hizmet verdikleri alanlarda liderlik, teknoloji ve yenilikçilik
konularında birer sembol oluşturmaktadır ve bu onlara büyük
bir sorumluluk yüklemekte ve kalitenin geleceğe taşınması ve
sürdürülebilir olmasında taahhütte bulunmalarını sağlamaktadır’’
dedi. Kalite ödülleri kıtalararası, 78 ülke ve 157 firmanın katılımıyla
gerçekleştirilirken, medya grubu IMAR PRESS Cenevre’de
düzenlenen ödül gecesinin ana sponsoru oldu.
ISAQ (International Star for Quality Award) kalite ve mükemmelliğe
olan bağlılığı onaylamakta ve bu vesile ile Cappadocia Cave Resort
& SPA adına ödülü teslim alan Genel Müdür Yardımcısı Didem Z
Bulgurlu, bulunduğu sektörde liderliğinin devam etmesi için yönetim
biçiminin geliştirilmesinin sürdürülebilirliği için kalite olgusunu
görevlerinin odak noktası yaptıklarını iletti.

BID (Business Initiative Directions) held the 2013 International Quality
Awards on September 29th at the Intercontinental Hotel in Geneva,
Switzerland. The ceremony was attended by elites of the business
world and diplomatic envoys; the awards were presented by Jose
E. Prieto, the chairman and CEO of BID. Cappadocia Cave Resort
& Spa honored its commitment to the fields of Quality, Leadership,
Technology and Innovativeness and successfully represented Turkey
in the business world. The BID chairman and CEO Jose E. Prieto
made a speech. “The award winners represent their countries in the
fields of leadership, technology and innovativeness. Therefore, they
bear tremendous responsibility and make a commitment to carry and
sustain quality into the future”, he said.
78 intercontinental countries and 157 companies attended the award
ceremony in Geneva and the main sponsor of the event was IMAR
PRESS media group. During the ceremony, ISAQ (International
Star Award for Quality) rewarded the commitment to quality and
perfection. Deputy General Manager Didem Z. Bulgurlu accepted the
award for Cappadocia Cave Resort & Spa on behalf of the company
and stated that Cappadocia Cave Resort & Spa focused on the factor
of quality in order to sustain the development of their management
style and thus maintain its leadership in the sector.
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Bulgurlu Başkan ve CEO Sayın Jose E.Prieto’dan işletesi adına ödülü teslim alırken
yaptığı açıklamada; ‘’Eğer böyle bir ödüle layık görüldüysek bunu sağlayan mercilere
huzurunuzda hem teşekkür etmek hem de bu çok özel ve prestijli ödülü onlara ithaf
etmek istiyorum. Teşekkürler Sevgili Ekibim; Bahçevanından departman şeflerine
, en başından beri aynı özveri, sevgi ve sabırla çalışan 126 kişiye teşekkür ederim.
İnanıcınız ve gayretiniz için…

“Now that we have been deemed worthy of such an award, I wish to thank everyone
who made it possible and to dedicate this special and prestigious award to them.
Thank you, my esteemed team members. From gardeners to department managers,
you have all worked with devotion, sympathy and patience. I thank all 126 of
you for your believing and making an effort. Thank you Cappadocia. You enrich
our establishments by your existence as an extraordinary, romantic location with
mystical atmosphere, history, fairy chimneys and underground cities.
Thank you, esteemed Mustafa Çankaya, for including us in this incredible and
original project of yours, for being a brother and friend to us and not just the owner
of our hotel. Mr. Çankaya did not merely build a hotel.
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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.

Cappadocia Cave Resort & SPA sadece
bir otel değil, lüksü sanata çeviren, Padişah
Restaurant’ta Türk yemeklerini şölene
dönüştüren ve Leea Spa’da mükemmel
hizmet veren bir işletme olarak tanınmakta.
“Hayallerinizi gerçeğe taşıyın…”
He awakened and restored caves that have
been asleep for thousands of years and
gave life to a whole village”, said Bulgurlu
during the speech she made after receiving
the award from Jose E. Prieto on behalf
of her company.Cappadocia Cave Resort
& Spa is not merely a hotel. It is known
as an establishment that turns luxury into
art, provides a feast of Turkish dishes in
Padişah Restaurant and gives excellent
service in Leea Spa.
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Hayal Edin…

Geçmişte olmayı, 100, 200 hatta 1000 yıl öncesinde… En çok
görülmeye değer manzara ile çevrelenmiş sihirli bir coğrafya
karşısında, Anadolu’nun merkezinde, bir tepenin hemen
köşesindeki otelde kendini bulmayı… Kendinize zaman
ayırmayı, dinlenmeyi, kendinizi havuz başında veya güneşli bir
terasta görülmeye değer büyülü bir manzara ile şımartılmayı
hayal edin. Muhteşem bir restoranda lezzetli bir yemeği,
görkemli Erciyes dağına karşı, bir barda içki içmeyi dört gözle
beklemeyi…

Imagine being at a hotel at the end of a hill in the middle of
Anatolia, facing a magical landscape surrounded by a sight
worth seeing. Imagine sparing time for yourself, indulged by an
enchanted scenery while resting at the pool side or on a sunny
terrace. Imagine yourself looking forward to a delicious meal
in an exquisite restaurant or a drink at a bar with a view of the
Mount Erciyes.
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Düşleyin…

Kuş sesleriyle uyanmayı… Yumuşak bir esintinin perdeyi
havalandırmasıyla karşınızda uzanan geniş, muhteşem ufku…
odayı… Cappadocia Cave Resort & SPA’da mütevaziliğin ve
zarafetin en incesini en mükemmel hayaliyle yaşamanız için
sizlere geniş bir yelpaze sunulmakta. Bütün odalar Kapadokya
Vadisi’nin tarihi ve coğrafi görkemine tanıklık ediyor. Cave
Resort’a girdiğinizde lüks bir tatil yaşamak için uzman ellerce
hazırlanmış sihirli bir dünyada olduğunuzu hissedeceksiniz.
Bütün misafir odaları en lüks ve modern öğelerle döşenmiş
ve Kapadokya’nın muhteşem manzarasını ayaklarınızın altına
seriyor.
Picture yourself waking up to bird songs, waking up in a room
with a window that presents to you the wide open, entrancing
horizon. Cappadocia Cave Resort & Spa offers you a wide
selection of choices for you to experience modesty and
elegance in the finest way possible. All rooms have a view
of the historical and geographical splendor of Cappadocia
Valley. When you first enter Cave Resort, you will feel that you
have walked into a magical world of luxurious vacationing with
professionalism All guest rooms provide spectacular sights
from Cappadocia and the most luxurious and modern of
furnishings.
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Vogue Hotel
“Muhteşem Mimarisi ile”

Vogue Hotel Bodrum, gerek misafir portföyü, gerek Bodrum’a
getirdiği ilkler ile Bodrum’un gelişiminde katkı sağlamaya aday bir
otel. 2013 yılı Mayıs ayında hizmete girmiş olan otel, 2013 yılı kış
itibariyle yeni bir yapılandırma ile 2014 sezonuna bomba gibi ve
bir dolu sürprizlerle girmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin 1 numaralı
aile oteli olma yolunda ilerleyen Vogue Hotel Bodrum’da minik
kahramanlar için ivedilikle yapılmış bir Wonder Vogue, lunapark ve
Aqua çocuk parkı bulunmakta. Uyku odalarından özel restoranlarına,
saunalarından hamamlarına kadar çocuklar için tasarlanmış tüm
olanaklardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca Vogue Hotel Bodrumda;
1+1 geniş aile suiti bahçe odalarında; yeşille bütünleşen bahçe
manzarasında rahatça tatilinizi geçirebilir, yada ana binadaki 55
metrekare odalarda mavi ve yeşilin ihtişamıyla uyanabilirsiniz. Bu
kadar farklı konseptin ilk kez bir arada bulunduğu Bodrum’daki bu
eşsiz tesis değerli ve kıymetli konuklarını bekliyor olacak..

Vogue Hotel Bodrum is a hotel ready to contribute to the
development of Bodrum with its guest portfolio and the firsts it
brought to Bodrum. The hotel started its services on May 2013 and
with a new configuration in winter it is getting ready to start 2014
season full of surprises. Vogue Hotel Bodrum which is going on
with their goal of becoming number one family hotel in Turkey has
a Wonder Vogue, Fun Park and Aqua kid’s park for the little visitors.
From the sleep rooms to special restaurants, from saunas to hamams
you can use all kinds of different utilities prepared just for children.
Also in Vogue Hotel Bodrum, in the large family suit which is 1+1 and
garden rooms you can enjoy your holiday with the view of gardens or
in the 55 square meter rooms in the main buildings you can awake to
a gorgeous green and blue view. This peerless facility will be waiting
for its esteemed guests with its so many different concepts
29

Mert BÖLÜKBAŞI
Vogue Hotel / Genel Müdür

Vogue Hotel Genel Müdürü Mert Bölükbaşı; “Bodrum; Türkiye’nin git
gide gelişmekte olan turizm ve doğa harikası kentlerinden bir tanesi.
1997 yılında faaliyete geçen ve o zamandan bu yana turizmi her
geçen gün gelişimine kat kıta bulunan bu Bodrum – Milas havaalanı
sayesinde misafir potansiyelinde her geçen gün daha da gelişim
görülmektedir. Koylarıyla, yeşiliyle her geleni kendine hayran bırakan
Bodrum, önümüzdeki yıllar içerisinde sanıyorum ki Türkiye’nin yaz kış
tercih edilen turizm kenti olacaktır.”
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“Bodrum,
Türkiye’nin yaz kış tercih edilen
turizm kenti olacaktır.”
Vogue Hotel General Manager Mert Bölükbaşı; “Bodrum is one of
the increasingly developing tourism and natural wonder cities of
Turkey. With the help of Bodrum – Milas airport which became active
in 1997, the development of tourism since that date increased and
the guest potential has increased daily since. Bodrum has charmed
everyone with its coves and greenery and I think it will be the most
preferred winter/summer tourism city of Turkey.

“Mavi ve
Yeşildeki
Cennet...
Vogue Hotel
Bodrum”
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Konaklama

Toplam Kapasite : 393 oda + 45 villa = 438
Ana Bina
Superior Oda: 162 oda
(102 Deniz Manzaralı + 60 Kara Manzaralı )
Handicap Oda : 2 oda (Kara Manzaralı )
Family Suite : 21 oda (8 Deniz manzaralı +
13 Kara manzaralı)
Junior Suite : 3 oda (Deniz Manzaralı)
Penthouse : 2 oda (Deniz Manzaralı)
King Suite : 1 oda (Deniz Manzaralı)
Garden Bungalow :
Bahçe Deluxe Family : 158 oda (126 Havuz
Manzaralı + 32 Bahçe Manzaralı )
Bahçe Bungalow : 42 oda ( Bahçe Manzaralı)
Handicap Oda : 2 oda ( Bahçe manzaralı )
Tamamı deniz manzaralı villalar;
Afrodite Villa (190 m²) 25 adet 2+1
Apollon Villa (280 m²) 11 adet 3 +1
Poseidon Villa (330 m²) 5 adet 4+1
Hermes, Artemis, Venus ve Zeus Villa (800 m²)
4 adet 6+1

A’la Carte Restaurantlar

• Al Mahara A’la Carte Restaurant Lübnan Mutfağı
• La Casita Mexicana Restaurant Meksika Mutfağı
• Feng A’la Carte Restaurant Çin / Japon Mutfağı
• Türk A’la Carte Restaurant Türk Mutfağı
• Kalimera A’la Carte Restaurant Deniz Mahsulleri

Accommodation

Total capacity : 393 rooms + 45 villa = 438
Main Building:Superior Room: 162 Rooms (102 Sea
View + 60 Land View)
Handicap Room: 2 Rooms (Land View )
Family Suite: 21 Rooms (8 Sea View + 13 Land View)
Junior Suite: 3 Rooms (Sea View)
Penthouse: 2 Rooms (Sea View)
King Suite: 1 Room (Sea View)
Garden Bungalow: Garden Deluxe Family: 158 rooms
(126 Pool View + 32 Garden View )
Garden Bungalow: 42 rooms (Garden View)
Handicap Room: 2 rooms (Garden View)
Villas with Sea View;
Afrodite Villa (190 m²) 25 units 2+1
Apollon Villa (280 m²) 11 units 3 +1
Poseidon Villa (330 m²) 5 units 4+1
Hermes, Artemis, Venus and Zeus Villa (800 m²) 4
units 6+1

A’la Carte Restaurants

• Al Mahara A’la Carte Restaurant Lebanese Kitchen
• La Casita Mexicana Restaurant Mexican Kitchen
• Feng A’la Carte Restaurant Chinese / Japanese
Kitchen
• Türk A’la Carte Restaurant Turkish Kitchen
• Kalimera A’la Carte Restaurant Seafood
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“Beyaz kumdan oluşan 500 metre uzunluğundaki sahilinde,
masmavi denizin tadını çıkarın”
Beyaz kumdan oluşan 500 metre uzunluğundaki sahili ve 2 adet
iskelesiyle masmavi denizin tadını çıkarabilirsiniz. Sahilde ve havuz
başındaki şezlong, minder, şemsiye ve plaj havluları ücretsiz. 2
adet iskelesi mevcut. Otelde 1’i yarısı kum havuzu olan toplam 3
açık havuz 1 adet kapalı havuz bulunmakta.Aquapark & Lunapark
12.000 m2 alan üzerine kurulu, farklı büyüklüklerde ve farklı
heyecanlar yaşayacağınız 17 su kaydırağı ile tüm yaz boyu çıkmak
istemeyeceğiniz bir mekan. Toplam: Yetişkinler için 9 Adet, çocuklar
için 8 Adet.

Ücretsiz Aktiviteler

Tenis sahası, tenis ekipmanları, Streetball, Plaj Voleybolu, Okçuluk
& Atıcılık, Boccia, Badminton, Masa Tenisi, Dart, Fitness Center
(yoga,plates), Business Center & Kütüphane, Step-Aerobik alanı,
Sinema, Hamam, Sauna, Aquapark, Lunapark, Deniz Bisikleti, Kano,
Rüzgar Sörfü (Lisanslı).

Ücretli Aktiviteler

Tenis ışıklandırması, Bowling, Bilardo, Bilgisayar oyunları, İnternet
cafe, SPA&Wellnes, Katamaran(Lisanslı), Banana, Ringo, Jetski,
Parasailing, Su kayağı,Tüm motorlu su sporu ekipmanları. Dalış Okulu

You can enjoy the sea with 500 meters long beach with white sand
and 2 piers. The sunbeds, matresses, umbrella and beach towels
are free. There are 3 open pools one of which half sand pool and 1
indoor pool. Aquapark & Funpark has founded on 12.000 m2 areas
and there are 17 water slides each of them are in different lengths
and you can get different thrills from each and it is a place you would
not want to get out all summer. Total: 9 units for adults and 8 units
for children.

Free Activities

Tennis court, tennis equipment, streetball, Beach volleyball, archery
& shooting, Boccia, Badminton, Table Tennis, Dart, Fitness Center,
(yoga, pilates), Business center & Library, Step & aerobics area,
Cinema, Hamam, Sauna, Aquapark, Fun Park, Sea Bike, Canoe,
Windsurf (licensed).

Paid Activities

Tennis lightning, Bowling, Billiards, Computer games, internet
café, SPA & Wellness, Catamaran (licensed), Banana, Ringo, Jet Ski,
Parasailing, Water Slide, all motorized water sports equipments,
Diving school.
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Wonder Vogue

“Vogue Talent Academy” bünyesi altında bulunan Aşçılık, Doktor
, Polis,Terzi, İtfaiye , Banka, Otel, Restoran, Hamam & Sauna,
Postane gibi kurumların yer aldığı Wild Wild City’de çocuklarınızın
belirli meslekler hakkında temel bilgilere sahip olmaları için gerekli
eğitimlerin verildiği ve ilgi duydukları alanla ilgili “EARLY LEARNING
CENTER” sertifikalarını alabilecekleri muhteşem bir oyun ve eğitim
merkezi.

Spa & Wellness

3.000 m2 kullanım alanı ile Osmanlı konseptinde dizayn edilmiş
olan SPA merkezi; Kar Odası, Yağmur Odası, Buhar Odası, Sauna,
Şok Havuzu, Güzellik Merkezi, masaj odaları (çift masaj odaları, VIP
masaj odaları v.b) Jakuzi, Rus Saunası , Türk Hamamı ve Dinlenme
Mekânıyla hizmetinize sunuluyor.

Toplantı Salonları

Vogue Hotel Bodrum, Balo Salonu ve workshopları ile özel
organizasyon, toplantı ve seminerlerinizde; güçlü ekibi ve donanımlı
teknik ekipmanlarıyla hizmet vermekte.

Wonder Vogue

In the Wild Wild City where institutions such as Cooking, Doctor,
Police, Tailor, Fire Department, Bank, Hotel, Restaurant, Hamam and
Sauna, Post Office, education about certain professions are given to
children and an excellent gaming and education center in which the
children could receive certificates of “EARLY LEARNING CENTER”
about the area they are interested in.

Spa & Wellness

The SPA center With 3.000 m2 usage area and designed in Ottoman
concept are providing services such as Snow Room, Rain room,
Steam room, Sauna, Shock Pool, Beauty Center, massage rooms
(massage rooms for couples, VIP massaging rooms etc.) , Jacuzzi,
Russian Sauna, Turkish hamam, and resting area.

Meeting Halls

Vogue Hotel Bodrum with its Ball Room, workshops provides service
for your special organizations, meetings and seminars with an expert
team and advanced technical equipment.
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“Elite World Van Hotel”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Katılımıyla
Kapılarını Açtı...
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van’ın turizm kapısı olması için,
İran gibi sınır komşularının buraya gelip alışveriş yapılmalarını sağlamak
adına Van’a büyük alışveriş merkezi yatırımlarının yapılması gerekli”
Bir yıl önce Elik Ailesi tarafından 35 milyon dolarlık yatırımla hizmete
açılan Van’ın Dünya zincirine bağlı tek 5 yıldızlı oteli Elite World Van
Hotel’in resmi açılışı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde
gerçekleştirildi. “Elite World Van Hotel’in resmi açılış töreninin
tüm girişimci Vanlı kardeşlerime ve Van halkına hayırlı olmasını
Allah’tan temenni ederim” diyerek açılış konuşmasına başlayan
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesinde oteli gezerek, otel
yönetiminden bilgi aldı. Elit World Van’da konaklayan Başbakan,
otelin anı defterini imzalayarak memnuniyetini belirtti. Doğu’nun
bilim, sanayi ve turizm merkezi olan Van’da hizmete açılan Elite
World Van Hotel’in Doğu’nun ekonomisine uluslararası düzeyde
katkısı olacağını belirten Başbakan, Van’a sahip çıkılması
gerektiğinin altını çizdi.

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan has made the official opening
of the 5 star Elite World Van Hotel which is the only international
chain hotel of Van and opened with a 35 million dollars investment
by the Elik family. Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan said “It is
my wish from Allah that the opening of Elite World Van Hotel would
be beneficial for the residents and brothers in Van.” when starting
his speech and received information from the hotel management
while seeing the hotel. Then he accommodated in Elit World Van
and signed the hotel’s journal and explained his satisfaction. The
Prime Minister who stated that the Elite World Van Hotel which is
opened in Van, a science, industry and tourism center of the East,
will contribute to its economy in an international level and stated
that Van should be supported.

Elite Worl Hotel zincirinin yeni yurtdışı yatırımlardan duyduğu
memnuniyeti dile getiren Başbakan Erdoğan, “yurt dışında yerli
zincirlerin ülkemizi bu şekilde temsil etmesi büyük önem arz ediyor”
dedi. Van’ın turizme kapı olabilmesi için, İran gibi sınır komşularının
gelip alışveriş yapabileceği büyük alışveriş merkezlerinin yapılması
gerektiğini belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gerekli alışveriş
merkezi yatırımları için iş dünyasına çağrı yaptı.

Prime Minister Erdoğan who stated his satisfaction from the foreign
investments made by the Elite World Hotel chains said, “The
representation of our country by domestic chains in such way is very
important”. Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan said that in order
to make Van a tourism center; investments for shopping centers
should be made in Van in order to enable the visit and shopping of
border neighbors such as Iran and made a call to the business world
to make the necessary shopping center investments.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı
Elite World Van Hotel’de misafir etmekten onur duyduklarını
belirten, Başbakan ve eşine Van hatırası olarak özel dokuma
saf ipek kilim hediye eden Elite World Hotels Yönetim Kurulu
Başkanı Coşkun Elik, “Van’lı bir aile olarak şehrimize vefa
borcumuzu ödemek üzere yatırım yaptığımız tesisimiz Elite
World Van Hotel’de saygıdeğer Başbakanımız’ı ve eşini
ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi. Elite World Hotels
Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Elik; “Çalışmalarımız bununla
kalmayacaktır. Eğitime katkı misyonuyla hareket eden bir
zincir olarak, yakın zamanda inşaatına başlayacağımız kız
öğrenci yurduyla, turizme eğitimli ve kaliteli yeni personeller
kazandırmayı hedefliyoruz. Başbakanımız da, kız öğrenci
yurdumuzun açılışında bizlere eşlik edeceğine söz vererek ayrıca
bizleri onurlandırdı. Kendisine tekrar teşekkür ediyor, otelimizin
tüm Doğu illerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Başbakan’dan yatırımcılara
çağrı: Van’a büyük avm yapın...
Van’a sahip çıkılması gerekir!”

“ Elik Ailesi, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’a
kız öğrenci yurdu için söz
verdi.”
Coşkun Elik who is the chairman of the board of Elite World
Hotels who stated that they are honored to accommodate
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and his wife Emine
Erdoğan and give them a special silk carpet as a present stated
that “ we are honored to have the esteemed Prime Minister
and his wife in our facility Elite World Van Hotel which was
invested in this city as a duty for loyalty.” Elite World Hotels
Chairman of the Board Coşkun Elik; “Our works will not end
with this. As a chain who acts with the mission of contributing
to the education, we are aiming for training qualified and
educated personnel for tourism sector with the student hostel
we are going to start building. Our Prime Minister honored us
by promising to attend the opening of this hostel. We thank
him and wish that our hotel would be beneficial to all Eastern
Provinces.“
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Açılış töreninde, Elite World Van Hotel’in karşısındaki özel kız öğrenci yurdunun balkonlarından kendisine seslenerek sevgi gösterisinde
bulunan üniversite öğrencilerini de yanına çağıran Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile kız öğrencilerle bir süre
sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Prime Minister Erdoğan called the students who cheered to him from the balconies of the student hostel from the opposite side of the
location he spoke and had a chat with the students for a while with his wife Emine Erdoğan and his daughter Sümeyye Erdoğan and had a
memorial photograph with them.
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From The Presidents

“Turizmde Potansiyeli Zengin, Geliri
“Ankara is the City of Which Tourism Potential Is

Dr. Metin ÖZASLAN
Ankara Kulübü Derneği
Genel Başkan

Kentlerde iç ve dış tüketici talebine duyarlı, dinamik rekabete dayalı
ve etkin bir turizm ekonomisinin varlığı büyük önem taşımaktadır.
Turizm, kentlerin ulusal ve uluslar arası tanınırlığının ve marka kent
olarak bilinirliğinin artması, istihdam ve gelir tabanının genişlemesi,
sosyal-kültürel yaşamının zenginleşmesi ve nihayetinde sürdürülebilir
ekonomik ve sosyal kalkınma sürecine girmesi açısından önem arz
etmektedir. Başkent Ankara çevresi ile birlikte sahip olduğu tarihi
eserleri, doğal güzellikleri ve turizm değerleri bakımından önemli
kaynaklara sahiptir. Zira tarihte önemli izler bırakmış büyük uygarlıklar,
Ankara’da da zengin bir tarihi miras bırakmışlardır. Hatti, Hitit, Frig,
Galat, Makedon, Roma, Bizans gibi kadim devlet ve imparatorlukların
ayak izleri belirgin şekilde Ankara ve civarında görülmektedir.
Anadolu Selçuklu, Ahi ve Osmanlı eserleri yanında Cumhuriyet
döneminin en önemli tarihi değerleri de Başkent Ankara’da yer
almaktadır. Tüm bu eserler yan yana getirildiğinde; kaleler, hanlar,
hamamlar, camiler, mescitler, türbeler, medreseler, müzeler, TBMM
binaları, Anıtkabir, kütüphaneler, anıtlar, tapınaklar, tarihi yerleşim
yerleri, kaplıca ve termal tesisler, barajlar ve gölleri ile Başkent Ankara
için zengin bir turizm sepeti oluşturmaktadır.
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The existence of an effective tourism economy in cities which is
responsive to domestic and foreign consumer demands and based
on dynamic competition is very significant. Tourism is important
in the increase of national and international recognition of cities
and recognition as a brand city, the expansion of employment
and revenue base, the enrichment of social-cultural life and
finally, the entry of the city into a process of sustainable economic
and social development. The capital city Ankara has significant
resources in respect to its environment, historical artifacts, natural
beauties and tourism values. Great civilizations which have made
considerable impression in history have left a rich legacy in Ankara.
The footprints of ancient states and empires such as Hattian,
Hittite, Phrygian, Galatian, Macedonian, Roman and Byzantine
civilizations. Besides Anatolian Seljuk, Akth and Ottoman
artifacts, the most important values of the Republican period are
in Ankara as well. All these artifacts together with castles, inns,
bathhouses, mosques, prayer rooms, mausoleums, madrasas,
museums, TBMM (Grand National Assembly of Turkey) buildings,
Atatürk’s monumental tomb (Anıtkabir), libraries, monuments,
temples, historical settlements, hot springs and thermal facilities,
dams and lakes constitute a rich tourism basket for the capital
city Ankara. However, in spite of all this richness, there are no
pleasant results from the tourism statistics of the capital city. The
current data indicate that the rich potential is not being utilized
at the best level. Consequently, the capital city is not able to
take a sufficient share from the tourism sector. Despite being
the capital and the second biggest city of Turkey, it is among the
cities which make the least use of tourism opportunities. Some
cities that do not have the tourism values Ankara has attract more
tourists than Turkey as a whole, let alone Ankara. For instance,
Paris has an annual tourist count of 35-50 million, while Budapest
has 15-20 million and cities such as Berlin and London attract
similar numbers of tourists. Sadly, the number of foreign visitors
that come to Ankara does not even reach a hundred thousand.
It is also unknown whether how many of these visitors arrive with
tourism purposes. Leaving the world cities aside, it is not possible
even to compare Ankara to center within Turkey such as İstanbul,
İzmir, Antalya, Cappadocia, etc. The tourist number that visits
Ankara, the duration of stay of these tourists and the revenue they
leave in the city are all very low.

Fakir Ankara”
High But Income Is Low”

Thus, in order to enrich the economic base of the capital city
and to obtain a bigger share from the tourism sector pie, it is
important for the tourism potential of the city to be evaluated
within the scope of a program. For instance, Ankara is a significant
center in regard to its accommodation capacity. However, when
the tourism potential, especially for convention tourism, is taken
into consideration, it is seen that a very small part of the total
accommodation capacity of Turkey is in Ankara and that there is a
need for serious and systemic endeavor in this area.
Maybe we do not recognize and appreciate the city because we
live in it. However, it should be underlined that, the number of
tourism cities which possesses an important inheritance such as
Ankara Castle is not only low in Turkey, but in the world as well.
It is very important for the classical texture of our significantly
valuable Castle that has a history of thousands of years during
which it hosted many civilizations and its surrounding environment
to be protected and added to the cultural heritage of Ankara as
a vital, living history museum. Leaving such a prominent historical
inheritance to its own fate can be expressed as, to say the least,
“incapability”. It is important for us to state that, apart from
Ankara Castle, Ankara is a city of outstanding natural and historical
values that are, at the moment, not being put to good use. The
capital city Ankara is a city of streams and lakes. But do we make
any use of these streams and lakes? Utilizing the historical, natural
and cultural heritage of Ankara, which has countless values within,
in an extensive program and bolstering the image of Ankara
as “A City of Culture and Tourism” is very significant as one
of the alternatives for the economy of Ankara which has been
going through a recession in recent years. Achieving the goal
of transforming Ankara into a brand city that competes on the
international level can be performed through an effective culture
and tourism strategy. When the tourism inventory of Ankara is
examined within the tourism sector along with high value added
subsectors; historical, cultural, thermal, medical and convention
tourism come to the forefront. Therefore, in development
strategies and plans to be prepared for Ankara, it is significant
for the investors to be directed at the aforementioned sectors,
infrastructure shortcomings to be resolved and promotions to be
made on both national and international levels.

Ancak, tüm bu zenginliğe rağmen başkentin turizm
istatistikleri incelendiğinde, hiç de iç açıcı sonuçlar ortaya
çıkmamaktadır. Mevcut veriler, zengin potansiyelin yeterince
değerlendirilemediğine işaret etmektedir. Sonuçta başkent turizm
sektöründen yeterli düzeyde pay alamamaktadır. Türkiye’nin
Başkenti ve ikinci büyük ili olmasına rağmen ülkemizde turizm
olanaklarından ez az yararlanan illerden biri konumundadır. Başkent
Ankara kadar turizm değerlerine sahip olmayan çok sayıda kent,
bırakalım Ankara’yı, Türkiye’den bile daha fazla turist çekmektedir.
Sözgelimi Paris her yıl 35–50 milyon arası, Budapeşte her yıl 15–20
milyon arası, Berlin ve Londra gibi kentler de yine bu düzeylerde
ziyaretçi çekmektedir. Başkent Ankara’ya gelen yabancı turist
sayısı ise maalesef 100 bine dahi ulaşamamaktadır. Bu sayının ne
kadarının turizm amaçlı geldiği de meçhuldür. Başkent Ankara’yı,
bırakın dünya kentleri ile karşılaştırmayı Türkiye içerisinde İstanbul,
İzmir, Antalya, Kapadokya, vb. gibi merkezlerle karşılaştırmak dahi
mümkün değildir. Ankara’ya gelen turist sayısı da, kalış süreleri de,
şehre bıraktıkları gelir de oldukça düşüktür. Bu nedenle, Başkent’in
ekonomik tabanını zenginleştirmek ve turizm sektörü pastasından
daha fazla pay alabilmek için, ilin turizm potansiyelinin bir program
kapsamında değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Örneğin Ankara,
konaklama kapasitesi itibarıyla önemli bir merkez niteliğindedir.
Ancak, kongre turizmi başta olmak üzere turizm potansiyeli dikkate
alındığında Türkiye’deki toplam konaklama kapasitesinin çok
küçük kısmının Ankara’da olduğu ve bu alanda ciddi ve sistemli bir
çalışmaya ihtiyaç olunduğu görülmektedir.

“Uluslararası arenada rekabet eden
Marka Şehir Başkent Ankara
hedefine ulaşılması etkili kültür
ve turizm stratejisiyle mümkün
olacaktır”
Belki de içinde yaşadığımız için farkında değiliz ve değerini
bilmiyoruz. Ancak, altı çizilerek belirtilmesinde yarar var ki Ankara
Kalesi gibi önemli bir mirasa sahip olan turizm kentlerinin sayısı
sadece ülkemizde değil, dünyada da çok azdır. Binlerce yıllık bir
tarihe sahip olan ve bu süreçte çok sayıda uygarlığı ev sahipliği
yapmış böylesine önemli bir değer olan Kalemizin ve çevresinin
geleneksel dokusunun korunarak canlı, yaşayan bir tarih müzesi
olarak Ankaramızın kültür mirasına kazandırılması büyük önem
taşımaktadır. Böylesine önemli bir tarihi mirası kaderine terk
etmek ise en masumundan “acizlik” ile ifade edilebilir. Sadece
Ankara Kalesi değil, mevcut durumda değerlendirilememekle
birlikte, Ankaramızın son derece ayrıcalıklı doğal ve tarihi
değerlere sahip bir il olduğunu önemle belirtmemiz gerekir.
Başkent Ankara bir dereler ve göller şehridir… Ama nerede
derelerimiz ve göllerimiz? Saymakla bitmeyecek denli geniş bir
portföye sahip olan Ankara’nın tarihi, doğal ve kültürel miraslarının
kapsamlı bir program dâhilinde değerlendirilmesi ve “Ankara’nın
Kültür ve Turizm Kenti” imajının güçlendirilmesi, son yıllarda
ekonomik gerileme süreci yaşayan Ankara ekonomisi için alternatif
seçeneklerden biri olarak büyük önem taşımaktadır. Uluslararası
arenada rekabet eden marka şehir Başkent Ankara hedefine
ulaşılması etkili kültür ve turizm stratejisiyle mümkün olacaktır.
Ankara’nın turizm envanteri, turizm sektörü içerisinde katma
değeri yüksek alt sektörlerle incelendiğinde; tarih, kültür, termal,
sağlık ve kongre turizmi ön plana çıkmaktadır.
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Bu nedenle, Ankara için geliştirilecek kalkınma stratejileri ve
planlarında, yatırımcıların söz konusu sektörlere yönlendirilmesi,
altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve ulusal ve uluslar arası arenada
tanıtım yapılması önem taşımaktadır. Ankara’nın başkent olması
nedeniyle; yerli ve yabancı turistlere ülkemizi tanıtacak çeşitli
alanlarda ulusal müzelerin kurulması, uluslararası sanatsal, kültürel,
sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, özellikle de kentin sosyal ve
kültürel tanıtımına yardımcı olacak uluslararası organizasyonlara
ev sahipliği yapılması Ankara’nın bir kültür ve turizm kenti olarak
uluslararası arenada tanınmasına katkı sağlayacaktır. Diğer yandan,
özellikle son yıllarda yerel yönetimlerin uygulamaları gözlendiğinde,
şehrin tarihi mirası, güzelliği ve geleneksel yaşam tarzını korumak
bir yana, Ankara’nın Cumhuriyet’in Başkenti olma kimliğini yıpratma
çabası içinde oldukları gözlenmektedir.

Due to Ankara being the capital city, establishing national
museums in various fields that will promote our country to
domestic and foreign tourists, arranging art, culture and sports
activities and especially hosting international organizations
that will aid in the social and cultural promotion of the city will
contribute in the recognition of Ankara as a city of culture and
tourism on the international level. On the other hand, when the
practices implemented by local administrations in recent years
are observed, it is seen that leaving aside the protection of the
historical heritage, beauty and traditional life style of the city,
they endeavor to obliterate the character of Ankara as the Capital
of the Republic. The historical buildings, public utility premises,
culture and education institutions and business centers together
with the historical texture of Ulus are all around the Boulevard
that extends from Ulus and goes through Opera, Sıhhiye, Kızılay
to Kavaklıdere.

“Kentin sosyal ve kültürel
tanıtımına yardımcı olacak
uluslararası organizasyonlara
ev sahipliği yapılması,
Ankara’nın bir kültür ve
turizm kenti olarak uluslararası
arenada tanınmasına katkı
sağlayacaktır”
Başkent Ankara’da tarihi yapılar, kamu hizmet binaları, kültür ve
eğitim kuruluşları ile iş merkezleri, Ulus’taki tarihi doku ile Ulus’tan,
Opera, Sıhhiye, Kızılay ve Kavaklıdere’ye uzanan Bulvar etrafında
toplanmıştır. Bu ana eksen üzerinde yerel yönetimlerin bazı
uygulamaları nedeniyle Başkent Ankara, büyük bir kirlenme, tarihi
ve kültürel erozyon ile karşı karşıyadır. Bu kirlilik ve kimliksizleştirme
şehrin imajını olumsuz yönde etkilemektedir. Kirliliğe karşı çok sayıda
örnek vermek mümkün olmakla beraber, en dikkat çeken örnek Ulus
Meydanı ve çevresinin bakımsızlığı ve perişan konumudur. Burada
adeta kasıtlı bir ilgisizlik ve kirlenme göze çarpmaktadır. Her şeyden
önce Ankara’nın mevcut yerel yönetimlerinin Başkent’i kirletmeleri
durdurulmalı ve mevcut zengin tarihi yapıların Ankara’ya yeniden
kazandırılması önem taşımaktadır. Ayrıca, Ankara’nın arkeolojisini,
ören yerlerini, müzelerini, halk sanatlarını ve geleneksel birikimini
tanıtacak yayınlar ve tanıtımlar yapılmalıdır. Özetle, tüm dünyada
“başkentler ülkelerinin vitrini durumundadır”. Ülkelerin güzellikleri ve
özgünlükleri Başkentlerde sergilenir. Bu nedenle ülkeler Başkentlerine
özel bir ilgi gösterirler ve özenle yürüttükleri bir Başkent politikaları
vardır. Ülkemizde de Başkent Ankara sahipsizlikten arınmalı, diğer
sektörler yanında turizm alanında da özel bir politika çerçevesinde
ele alınmalı ve 21. yüzyılda yükselen bir değer olan Türkiye’yi
her bakımdan temsil edebilecek bir dünya başkenti niteliğine
kavuşturulmalıdır.
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The capital city Ankara is facing tremendous pollution and
historical and cultural eradication due to some practices
implemented by the local administration in this major area. This
pollution and obliteration of character affect the city’s image
in a negative way. It is possible to give many examples for the
pollution however, the most notable examples is the squalor and
disorder in Ulus Square and its immediate vicinity. In this area
negligence and pollution that looks almost as if done on purpose
draws the attention. First of all, the pollution of the capital city by
the current local administrations of Ankara must be stopped and
the present substantial historical structures must be restored and
recovered for Ankara. In addition, publications and promotions
that advertise the archaeological elements, historical ruins,
museums, folk arts and traditional richness of Ankara. In short,
we can say that “Capital cities are show cases that promote their
countries”. The beauty and originality of a country is displayed in
its capital city. Therefore, countries pay special attention to their
capital cities and they have policies specific to their capital cities
which they meticulously conduct. Ouır capital must no longer be
left unattended; it must be handled within the scope of a special
policy in the tourism sector beside other sectors and transformed
into a capital city of the world that is able to represent Turkey, our
country which is a rising asset, in all aspects.

“Bodrum Ülkemizin En Önemli Turizm
“Bodrum is currently one of the most prominent

Every year, we accommodate approximately 1,5
million foreign and 2,5 million domestic tourists in
Bodrum. Exempting cyclical causes, in the last 5
years Bodrum has been going through a rising trend,
both qualitatively and quantitatively. In the 2013
season, we have achieved the numbers of the last
year despite negative effects of the incidents at the
beginning of the season and the fact that Ramadan
month coincided with the middle of the season.

Mehmet KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı

Ayrıca hem turizm sektörü hem de turistlerimiz açısından da bu
sezonu herhangi bir olumsuzluk yaşamadan geçirdik. Özellikle
Ramazan Bayramı esnasında yaşanan kalabalığa rağmen en ufak bir
aksaklık veya olumsuzluk yaşanmadan misafirlerimize olan mutluluk
vaadimizi gerçekleştirdik. Bodrum’da, her yıl 1,5 milyona yakın
yabancı ve 2,5 milyona yakın da yerli turistimizi misafir ediyoruz.
Konjoktürel sebepler dışında son 5 yıldır Bodrum turizmi hem
niteliksel olarak hem de niceliksel olarak yükseliş trendindedir. 2013
sezonunda, sezon başı yaşananların olumsuz yansımalarına ve
ramazan ayının sezonun en ortasına gelmesine rağmen geçen seneki
rakamları tutturmuş durumdayız.
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Furthermore, we got through the season without any
negativities regarding the tourism sector or tourists.
We kept our promise of happiness four our visitors
without the smallest of issues or difficulties in spite
of the crowdedness we experienced during the
Ramadan Feast. This, in reality, is an indication of
how strong the tourism infrastructure in Bodrum is.
Bodrum does not only serve the tourism sector in our
country; we also contributed to the Greek tourism
sector, even more so this year than the previous
years. Tens of thousands of domestic and foreign
visitors went on vacation on the Greek islands by
crossing from Bodrum to the islands via our marinas
and ferry exits and pleased the tourism professionals
on the islands.

M

m

Markalarından Biridir”
tourism brands of our country”
Bu aslında Bodrum’un turizm alt yapısının ne kadar güçlü olduğunun
bir göstergesidir. Bodrum sadece ülkemiz turizmine hizmet
etmemektedir, bu sezon her yıl olduğundan daha fazla Yunan
turizmine katkıda bulunduk. Marinalarımız ve feribot çıkış kapılarımız
sayesinde on binlerce yerli ve yabancı misafirimiz Bodrum üzerinden
Yunan adalarına geçerek tatil yaptılar ve ada turizmcilerinin yüzünü
güldürdüler. Biz bunu Bodrum’un bir zenginliği olarak görüyoruz.
Bu sezon işini doğru yapan turizmcimizin de yüzünün güldüğünü
düşünüyorum. Bodrum’a gelen yerli ve yabancı turist kalitesi her
geçen gün artmakta ve doğal olarak da kaliteli hizmet almak istiyorlar.
We see this as a richness of Bodrum. I believe that
the tourism professionals who performed their
job well were very pleased as well. The quality of
domestic and foreign tourist that come to Bodrum
increases every year and naturally, they want to
receive quality service.
Bodrum is currently one of the most prominent
tourism brands of our country. What is essential
to us is to develop tourism in Bodrum in a
sustainable way. Every year, we attend 30 fairs in
order to promote Bodrum both domestically and
abroad; we also endeavor to promote the district
in digital channels and social media. Bodrum’s
quality standard and perception rose, especially in
recent years, due to causes such as the increase in
international brand tourism investments, marinas,
shopping malls, alternative tourism investments
(Golf courses, etc.), health facility investments, brand
facilities in refreshment and entertainment sectors;
consequently, Bodrum became a new center of
attraction for tourists from various countries in search
of quality service.

Bodrum bugün ülkemizin en önemli turizm markalarından biridir.
Bizim için asıl olan Bodrum turizmini sürdürülebilir bir şekilde
geliştirmektir. Her yıl Bodrum’u yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak
için 30 fuara katılıyoruz, ayrıca tanıtım için hem dijital kanallarda hem
de sosyal medyada tanıtım çabalarımız var. Özellikle son yıllarda
gerçekleşen uluslararası marka turizm yatırımları, marinalar, AVM’ler,
alternatif turizm yatırımları (Golf vb.), sağlık tesisi yatırımları, yeme,
içme ve eğlence sektöründe marka işletmelerin çoğalması gibi
sebeplerle de Bodrum’un kalite çıtası ve algısı artmış ve buna bağlı
olarak da çok farklı ülkelerden kaliteli hizmet arayışındaki turistlerin
yeni cazibe merkezi haline gelmiştir.
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“Kaliteli turizm yatırımlarının artmasını teşvik edeceğiz, denetimleri düzenli
yapıp işletmelerimizin turizm bilincini geliştirmek için çaba göstereceğiz”
Görüldüğü gibi turizm Bodrum ekonomisinin lokomotifidir. Amacımız
kaliteli tesislerin yanında yöresel kaliteyi de yakalamaktır. Hedef, son
derece kaliteli bir tesisten dışarı adımını atan misafirimize oteline
dönünceye kadar 5000 yıllık geçmişe sahip bir bölgede dolaştığını
hissettirmek, çevre düzeniyle, temizliğiyle, güler yüzüyle tesis
dışında geçirdiği zamanı mutlu bir deneyime çevirmektir. Bodrum’a
gelen misafirlerimizin güzel vakit geçirmesi ve güzel anılarla evine
dönmesi için kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin artması, tüm
yıla yayılması, ayrıca müze ve ören yerlerinin açılması, düzenlenmesi
ve tanıtılması hedefimizdir. Turizmde hizmet ve mekan kalitesinin de
artması son derece önemlidir, bu sebeple kaliteli turizm yatırımlarının
artmasını teşvik edeceğiz, denetimleri düzenli yapıp işletmelerimizin
turizm bilincini geliştirmek için çaba göstereceğiz. Günümüz turizm
faaliyetlerinin gerisinde kalmış işletmelerimiz için turizm dönüşüm
projeleri geliştireceğiz, çevreci turizm tesislerini teşvik edeceğiz.
150 km’yi aşan sahil şeridimizin halkımız adına adaletli kullanılması,
halkımıza konforlu, güvenli ve ucuz plaj alanları kazandırılması için
çalışacağız. Halkımızın ve misafirlerimizin doğayla buluşabileceği ve
güzel vakit geçirebilecekleri mesire alanları yaratacağız. Turizmin
halkımıza yük getirmemesi (Pahalılık, gürültü, trafik vb.) ve turizm
faaliyetleri ile yerel yaşamın barış içinde daha konforlu yaşaması için
önlemler alacağız.
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As can be seen, tourism is the leading factor in Bodrum economy.
Our goal is to achieve regional quality in addition to quality premises.
We aim to make our visitor who will step out of exceptionally quality
premises feel that he is roaming around in a region with a 5000
year history and to please him during his time out of the premises
with good landscape planning, cleanliness and friendliness. In order
for our guests in Bodrum to have a nice time and return home with
good memories, we wish to increase culture, art and sports activities,
distribute this over the whole of the year and open, arrange and
promote museums and historical ruins. It is also very important for
the quality of service and location to rise in tourism, therefore we
will provide incentives for quality tourism investments to increase,
perform regular inspections and endeavor to enhance the tourism
awareness in establishments. We will develop tourism transformation
projects for establishments that are not up to date in current tourism
activities and promote environmentalist tourism facilities. We will
make sure that our coastline that exceeds 150 kilometers is being
used fairly and make effort to provide the public with comfortable,
safe and affordable beach areas. We will create recreation areas in
which the public and our guests can be near nature and have a good
time. We will take precautions in order not to place any burdens on
the public (Such as expensiveness, noise, traffic jam, etc.) and for
tourism activities and local life to coexist peacefully and comfortably.

“İzmir’ de Herşey Var, Onu Anlatacak

“We have everything in İzmir. We just don’t have the CEOs

Cengiz BULUT
Makine Mühendisi
Bornova Belediye Başkanı

İzmir ne olmalı diye tartışılır hep… Oysa İzmir, herşey
olabilir. Turizm olur, sanayi olur. Liman olur. Eğitim
olur. Hepsi birarada olur. İzmir yediveren gibi... Ne
istersen verir. Tabi almasını bilmek lazım. Almak için
de... İzmir’e profesyonel CEO’lar lazım. Bunun için
çok tecrübeli, uluslararası deneyimli ve ilişkili tecrübeli
profesyonel yöneticiler lazım... Real Madrid’in
karşısına toplama bir mahalle takımı ile nasıl başa
çıkılmazsa. Dünyada her yönü ile profesyonelleşmiş
CEO’ ları varken. Sen kalkıp, İzmir’de elimi sallasam
ellisi misali Kemeraltı’ndan işportacı kadar bile bir
ticari tecrübe, bilgi ve de uluslar arası ilişkileri hiç
denecek kadar olmayan birilerini sistemin başına
koyarsan olmaz bu iş. İzmir Distribütör Gibidir, Yani,
Distribütör Toplayıcı ve dağıtıcı demektir.
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It is always discussed what İzmir should be a city of. However, İzmir
has the capacity to be a city of everything. Be it tourism, industry,
port or education or all of them together, İzmir can handle all. The
city is like an everblooming flower. It gives you whatever you wish for.
But you must know how to get what you want from it. And for that
reason, İzmir needs professional CEOs. It needs highly experienced
professional managers that are seasoned on the international
level. You cannot play a football match against Real Madrid with
a football team gathered from the residents of the neighborhood.
Therefore, you cannot carelessly place someone who does not
have commercial experience or knowledge even as little as that of a
peddler in Kemeraltı, who has had almost no practice in international
connections at the head of the system in İzmir while there are CEOs
with high professionalism in the world. İzmir is similar to a distributor,
it collects and distributes. From space, İzmir can be seen as a
benchmark in a strategically important geography. It is close to many
significant locations and accessible from many places. Be it by means
of road, sea or air, many countries such as European countries from
the west, African countries from the south, Russia and Asian countries
from the north and Saudi Arabia from the countries in the east
and southeast, all have access to İzmir. İzmir can be city of tourism
because it stands like a pearl in the middle of the Aegean Sea, which
is a heaven on earth. The sea, the climate and the infrastructure are
all magnificent. The richness in regard to world history in the city is
not even open to discussion. Facilities are in abundance as well. I
already mentioned transportation but I will mention it again. The city
is accessible by means of road, sea and air transportation. There are
many foreign and domestic tourists. When it comes to affordability,
everything in the city is still highly affordable both in the country and
the world. All life conditions that are essential for tourists are already
available. Entertainment is present. Bars and entertainment locations
are in abundance. There is also safety; no matter how much they are
criticized, our law enforcement officers are still softhearted. We have
sufficient security forces (such as police and gendarmerie forces).
We have everything in İzmir. The economy was centered in İzmir and
İstanbul used to follow. This was due to the commercial relationships
of the Levantines who lived in İzmir.
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Ceo’larımız Yok”

s

that will make use of them”

We have all the necessary ingredients but we lack the artisan who
will make use of these ingredients. İzmir had doubled the success
of İstanbul in every section of commerce, especially export and
import sections, before the occupation of city. The economy was
centered in İzmir and İstanbul used to follow. This was due to
the commercial relationships of the Levantines who lived in İzmir.
The occupation that started upon the decision of Prime Minister
of Greece Venizelos, Prime Minister of England Lloyd George
and the American President destroyed the friendly relationships
of hundreds of years in the Aegean Region; the hatred, grudge
and desire for revenge that started then lasted until the Turkish
Army drove the Greek Army into the sea on September 9th. A
mistake was made during these events, Venizelos’s faulty policies
were solely responsible for the occupation and when we launched
a counter attack and started the War of Independence of the
Turkish Nation, while Venizelos and his occupying forces were
sent back to their country the Levantines in İzmir should have
been protected and meticulously persuaded to stay in İzmir. For
instance, Fatih Sultan Mehmet had stopped the artists, merchants
and businessmen who wanted to leave the city after the conquest
of İstanbul and provided them with guarantees so that they would
stay. In addition, he had brought artists, craftsmen and traders
from the west to take the place of those who had left the city.
These Levantines were grand traders. It was on account of them
that the export and import business of İzmir had doubled that
of İstanbul before September 9th. We had driven the enemy
forces out of the country but we had also lost the Levantines.
We had both won and lost. That day, İzmir burned for a second
time. The fire was the departure of the Levantines. Of course,
it is also true that the Turkish nation had suffered a lot during
the occupation of İzmir by the Greek. The occupying forces had
massacred many. In short, we cannot do with a team gathered
from the neighborhood. Now is the time to form a real team and
play against Real Madrid in Europe. Galatasaray tried and failed.
In conclusion, İzmir is still an outstanding beauty in the world but
it needs professional CEOs that will market the city.

İzmir’e aydan baktığınızda stratejik bir coğrafyada nirengi noktasını
oluşturduğu görülür. Her tarafa yakın. Hiçbir tarafa uzak değil.
Karadan öyle, denizden öyle, havadan öyle. Batıda, Avrupa,
Güneyde, Afrika, Kuzey taraf, yani Rusya veya Asya. Doğu ve
Güneydoğu ülkeleri yani Arabistan. Hepsi İzmir’e, her üç yoldan
ulaşma şansı var. İzmir’de Turizm Olur Çünkü dünyanın bir cenneti
olan bir (EGE) yerde İNCİ gibi duruyor. Deniz muhteşem, iklim
muhteşem, alt yapı muhteşem... Dünya Tarih zenginliği tartışılmaz.
Tesis desen ona keza. Ulaşım desen, yazdık. Ama yine yazalım. Hem
kara, hem deniz, hem hava hazır.İnsanları yabancı ve yerli turiste.
Ucuzluk desen, hala en ucuz şehir. Hem ülkede, hem de Dış Dünyada.
Turist için olmazsa olmaz olan hayat şartları hepsi var. Eğlence var.
Bar ve mekanlar bol. Güvenlik, Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin yine
müşfik kalbe sahip Güvenlik kuvvetlerimiz (Polis,Jandarma) var.
İzmirde her şey var, un var, şeker var, malzeme var. Ama, bunlardan
helva yapacak usta lazım. İzmir, İzmir İşgalinden önce ticaretin
her bölümünde İstanbul’u ikiye katlamıştı, özellikle de İhracata ve
İthalatta. İzmir merkezli bir Ekonomi vardı, İstanbul arkadan gelirdi.
Neden ? İzmir’de yaşayan LEVANTENLERİN, dünya çapında ticari
ilişkileri sayesinde. Yunan Başbakanı Venizelos İngiltere Başbakanı
Loyd George İl Amerikan Başkanın İzmir’i işgal kararıyla başlayan
çıkartma, EGE DE yüzyıllarca süren dostluk kardeşlik ilişkilerinin
dibine dinamit koydu, o sırada başlayan nefret, kin, intikam 9 Eylülde
Türk Ordusu, işgalci Yunan Ordusunu denize dökünceye kadar sürdü.

İzmir’de turizm olur çünkü,
dünyanın bir cenneti olan Ege’de inci
gibi duruyor. Deniz muhteşem, iklim
muhteşem, altyapı muhteşem...
Burada bir yanlış yapıldı, işgalin tek sorumlusu Venizelos’un yanlış
politikası yüzünden karşı tearuza geçtiğimizde yani Türk Ulusunun
Kurtuluş Savaşının başlandığında bu işin gerçek suçluları Venizelos
ile onun işgalci ordusu ülkesine gönderilirken; İzmir’de bulunan
Levantenler korunmalıydı, onlar İzmir’de kalması için çok büyük
bir özen gösterilmesi lazımdı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul
fetih sırasında kenti terk etmek isteyen sanatkârları, tüccarları,
işadamlarını alıkoymuş, onlara güvenceler vermiş. Yetmemiş daha
önce İstanbul’dan kaçmış olanların yerine yine batıdan sanatkarlar,
esnaflar ve ticareti bilen kişileri getirtmişti. Çünkü o LEVANTLER,
büyük Tüccar, büyük Ticaret erbabıydılar. Onlar sayesinde, 9 Eylülden
önce İzmir’in ihracatı ve İthalatı İstanbul’dan iki kat fazlaydı. Düşman
Orduları ülkeden kovalanmıştı ama… Onlarda yani LEVANTENLERDE
gitti. Yani sap ile saman karıştı. İzmir o gün ikinci sefer yandı. Ama
asıl yangın onların gitmesiydi. Tabi, biz Türk milleti de çok haklıydık,
çünkü Yunan’ın İzmir’i İşgali sırasında canımız çok ama çok yanmıştı.
İşgalciler, büyük katliamlar yapmıştı. Mahalle Takımıyla Olmaz. Şimdi,
kendi aramızda bir mahalle takım kurup Avrupa’da Real Madrid’le
maç oynamak istiyoruz. GS denedi. SONUÇ: İzmir, hala dünya güzeli
bir kent, ama onu pazarlayacak PROFESYONEL CEO LARA ihtiyaç
var.
49

The Managers Of The Sector

“ 2023 Yılında Hedefimiz 1 Milyar Euro ile
“Our aim is to reach 1 billion Euro and

Limak Holding has entered into the sector in 1995 with
Arcadia Golf & Resorts in Belek, Antalya. The group has
increased its investments in Antalya and opened in 1998 Limra
Hotel & Resort in Kemer, in 2002 Atlantis Hotel & Resorts in
Belek. In 2006 Ambassadore Boutique Hotel in Ankara, Lara
De Luxe Hotel & Resort in Lara, Antalya has entered into
service. In 2010 they entered in to boutique hotel concept
with restoring the historical mansion which Atatürk was a
guest once in Yalova as Limak Thermal Boutique Hotel. In
the city hotel concept they opened 5 starred Limak Eurasia
Luxury Hotel in Kavacık, İstanbul. The group has now 7
facilities. Among the ongoing projects there are Northern
Cyprus Babylon with the investment of 93 million Euro, two
hotels with 4 and 5 stars in Tarsus, 18 hole golf field with an
investment budget of 77 million Euro. Limak International
Hotels & Resorts has created sources for new investments and
renovation of the existing facilities as well. The budget for 2
years renovation is 5.5 million Euro and the total income of
the hotels in 2011 is 77 million Euros. “Our aim in the new
period is to be an international hotel chain. For this we are
investigating the opportunities in the geographic locations
close to us. We are making researches for investigations in
Kosovo, Macedonia and Egypt. There are also researches
in building a city hotel in New York. We are still making
negotiations for the investment of a big hotel in Pristina,
Kosovo.

Limak Holding, 1995 yılında Antalya Belek’teki Arcadia Golf &
Resorts ile turizm sektörüne adım attı. Antalya’da yatırımlarını
genişleten grup 1998’de Kemer’de Limra Hotel & Resort, 2002’de
de Belek’te Atlantis Hotel & Resorts’u açtı. 2006 yılında Ankara’da
Ambassadore Boutique Hotel, Antalya’da Lara’da da Lara De Luxe
Hotel & Resort hizmete girdi.
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15 Otele Ulaşmak...”
15 hotels by 2023”

Limak Holding has made 500 million Euro touristic investments
until today. With the ongoing investments and new projects
this amount will be 750 million by 2015. Our aim is to reach
1 billion Euro and 15 hotels by 2023. The Euro-TL parity
was against us in 2012 especially in the regions where the
resort hotels located. Due to the parity being lower than we
expected our costs and expenses have increased 17 per cent
although we have raised our prices 5 per cent by 2011. We
are planning of raising our prices 7 per cent in 2013. But this
increase seems not enough with especially the new increase in
the energy and drinks. If we look at the guest profile for Limak
Thermal Boutique Hotel we can say that it is one of a kind.
Although it is a new hotel opened in 2010 the rate of revisiting
guests is around 20 per cent. There is a serious interest from
abroad. The guests who come for the thermal purposes spend
30 per cent more than the guest coming for other purposes.
The most important thing was the win back a historical value
for our country within the scope of our social responsibility
while restoring this hotel. This aspect rather than the
commercial one is making us happier.” Limak Tourism Group
creates a difference with the social responsibility projects
they made. Limak Tourism Group acts with a conscience for
environment and plants a tree for every visitor as well as giving
them a “plant seeds” as a present for them to grow in their
homes. 10000 trees will be planted in 10 years in the Memorial
Forest project.

2010 yılında Yalova’da Atatürk’ün de misafir olduğu tarihi köşkü
restore ederek Limak Thermal Boutique Hotel ile butik otel
konseptine giriş yaptı. 2011 yılında da İstanbul’da şehir otelciliği
alanında 5 yıldızlı oteli Limak Eurasia Luxury Hotel’i Kavacık’ta
hizmete soktu. Grubun, şu anda toplamda 7 tesisi bulunmakta.
Devam eden projeler arasında KKTC Babylon yatırım 93 milyon
Euro, Tarsus’taki 5 ve 4 yıldızlı iki otel, 18 delikli golf sahası ise
77 milyon Euro’luk yatırım bütçesine sahiptir. Limak International
Hotels & Resorts, yeni yatırımlar kadar mevcut tesislerinin
yenilenmesi için de kaynak ayırmış; 2 yıllık yenileme bütçesi
5 buçuk milyon Euro, otellerin 2011 yılı toplam cirosu ise 77
milyon Euro’dur. “Yeni dönem hedefimiz, uluslararası bir otel
zinciri olmak. Bunun için de yakın coğrafya içerisindeki fırsatları
incelemekteyiz. Kosova, Makedonya ve Mısır’da otel yatırımları
için araştırmalar yapmaktayız. New York’ta şehir oteli inşa etme
amacıyla araştırmalarımız bulunmakta. Kosova Priştina’da büyük
bir otel yatırımı için görüşme halindeyiz. Limak Holding’in
bugüne kadar yaptığı turizm yatırımlarının tutarı 500 milyon
Euro’dur. Devam eden yatırım ve yeni projelerimizle bu miktar
2015 yılına kadar 750 milyon Euro’yu bulacaktır.

“Limak Holding’in bugüne kadar
yaptığı turizm yatırımlarının tutarı
500 milyon Euro’dur”
2023 yılında ise 1 milyar Euro’ya ve 15 otele ulaşmayı
hedeflemekteyiz. 2012 yılında Euro – TL paritesi özellikle resort
otellerin yer aldığı bölgelerde aleyhimize gerçekleştirdi. Paritenin
beklentilerimizin altında kalması sebebiyle fiyatlarımızı 2011’e
göre yüzde 5 arttırmamıza rağmen gider ve maliyetlerimiz
yüzde 17 arttı. 2013 yılında fiyatlarımızı yüzde 7 arttırmayı
planlıyoruz. Ama özellikle enerji ve içecek oranlarına gelen
yeni zamlarla bu artış yeterli olmayacak gibi gözüküyor. Limak
Thermal Boutique Hotel’in misafir profiline bakarsak kendine
özel bir kitle olduğunu söyleyebiliriz. 2010 yılında açılan yeni
bir otel olmasına rağmen tekrar gelen misafir oranımız yüzde 20
civarında. Yurt dışından ciddi bir talep görüyor. Termal amaçlı
gelen misafirler, diğer tatil amaçlı gelenlerden yüzde 30 daha
fazla döviz bırakıyor. Bu oteli restore ederken bizim için asıl
önemli olan sosyal sorumluluğumuz kapsamında ülkemize tarihi
bir değeri tekrar kazandırmaktı. Bu nedenle de bu otelin ticari
tarafından çok bu boyutu bizi çok mutlu ediyor.” Limak Turizm
Grubu, yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratıyor. Çevre
bilinciyle hareket eden Limak Turizm Grubu, oluşturduğu Hatıra
Ormanı’nda misafirleri adına ağaç dikmesinin yanı sıra ayrılırken
onlara evlerinde yetiştirmek üzere ‘Tohum Seti’ hediye ediyor.
Hatıra Ormanı Projesi’nde 10 yılda 100.000 ağaç dikilecek
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“Kuzey Kıbrıs Türk Turizmi’nin Hızla
“I Believe in The Nothern Cyprus Tourism

Öncelikle KKTC nin Uluslarası toplum tarafından tanınmayan bir ülke olması
en büyük problem ve beraberinde uçuş izolasyonlarının olması nedeniyle,
ulaşım süresinin uzaması ve buna bağlı olarak uçuşların Türkiye üzerinden
gerçekleşmesi yani Touchdown yapılması ve neticesinde pahalılaşması,
mal ve malzeme tedariğinde yaşanan sıkıntılar, kalifiye eleman bulmada
zorluk çekilmesi, elektriğin birim fiyatının yüksekliği, çevresel problemler, alt
yapı da yaşanan sıkıntılar belli başlı sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Turizmde klasik tanıtım argumanları olan fuar, work shop, katalog vb.’lerinin
yanı sıra uluslar arası medyada da etkin bir şekilde yer alınabilmelidir. Kıbrıs
da çekilecek bir Hollywood filminin yada konusunun Kıbrıs da geçen ünlü
bir yazarın romanının yaratacağı efekt son derece etkili olacaktır. Ada’da
Casino’ların var olması, yeni turistik yatırımlar için önemli bir çekicilik
yaratmıştır. Ayrıca Casino’lu oteller dünya ve Türkiye starlarını ağırlayarak
ülke tanıtımına büyük katkı sağlamaktadırlar.
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The main issue we face is the fact that Turkish Republic
of Northern Cyprus (TRNC) is not being recognized as a
country by the international society, this leads to flight
isolations regarding TRNC. As a consequence, the travel
time extends and flights are made over Turkey, which
means that the planes make touchdowns in Turkey
and flight costs rise. In addition to these, difficulties in
supplying goods and materials, hardships in finding
qualified employees, the high cost per unit of electricity,
environmental problems and infrastructure troubles can
be said to be other primary issues. In the tourism sector,
it is important to be active in the international media as
well as making use of the classical promotion instruments
such as fairs, workshops, catalogues, etc. An impression
created by a Hollywood film shot in Cyprus or a novel by
a famous writer the plot of which takes place in Cyprus
will be immensely effective.The presence of casinos on
the island has created a significant attraction for new
tourism investments. In addition, hotels with casinos make
a major contribution to the promotion of the country by
accommodating famous stars of Turkey and the world.
The employment they generate and the direct and indirect
taxes they pay should be considered as added value. I
believe that casino and hotel management will serve as a
role model in professionalization and institutionalization
for other occupation groups. When sales in our casino
hotels exceed the present accommodation capacity,
we accommodate the guests in our smaller hotels and
contribute in reducing the vacancy rates of the Northern
Cyprus hotel industry. Casino should be viewed as a type
of tourism and an element of entertainment sector. As
you are aware, the casinos in Turkey were shut down due
to lack of decent control and faulty management in some
establishments. However, this only caused for the casinos
to become illegal operations, the tax revenues government
acquires to decrease and tourist numbers to decline.

Büyüyeceğine İnanıyorum ”
Will Grow Rapidly...”

I believe that a lobbying activity addressing the illegal
casinos in Turkey may need to be conducted by the TRNC
Association of Casino Operators. Until today, Rocks hotel has
accommodated many guests that are famous in Turkey and the
world. Particularly in the last 5 years, Rocks Hotel hosted world
famous guests and groups such as Emma Shaplin, Peppino
Di Capri, The Abba Show, Fashion TV organizations, Enrico
Macias, Paul Anka, Gloria Gaynor, Toto Cutugno, Dionne
Warwick, Sister Sledge, Engelbert Humperdinck, Adamo,
George Benson, Kool & The Gang, Tom Jones, Fabba Girls,
Shohrah Solati within scope of the hotel’s “Traditional Summer
Festival” organizations. In addition, we have accommodated
and continue to accommodate many Turkish stars as well. We
have an employment policy that is above the world standards.
We have 210 employees while the number of our rooms is only
156. When considering the number of employees per room, it
is seen that we are unique in Cyprus in that aspect. This is an
indication of our perspective regarding customer satisfaction
and staff. As a consequence of this, Rocks Hotel & Casino
was granted the “2012 Excellence Award” as a result of the
evaluations performed by Tripadvisor which is the most famous
travel website of the world with the biggest number of members
and on which visitors share their vacation experiences with each
other and participate in polls. In addition, this year Rocks Hotel
& Casino was nominated in the category of most luxurious hotel
in the region of Northern Cyprus as well and the hotel was
granted the “2013 Traveler’s Choice Award”. The category of
the most luxurious 25 hotels consisted of hotels in the Southern
Cyprus Greek Region. We are very proud that Rocks Hotel &
Casino from the region of Northern Cyprus took place in this list
as well. Moreover, by being granted the “2013 Traveler’s Choice
Award” two times in a row this year, we ranked first in the list of
Cyprus hotels that provide the best service. I have always had
the expectation that the unjust isolation of the Northern Cyprus
will end and that the Northern Cyprus tourism will expand
rapidly in terms of quality and quantity as a result.

Yarattıkları istihdam, ödedikleri dolaylı ve direk vergiler, artı katma
değer olarak değerlendirilmelidir. Casino ve otel işletmeciliğinin
diğer meslek gruplarına da, profesyonelleşme ve kurumsallaşma
adına rol model olacağını düşünüyorum. Casinolu otellerimizde
mevcut oda kapasitesinin üzerinde bir satış gerçekleştiğinde,bu
otellerimiz misafirlerini diğer küçük otellerimiz de ağırlamakta
ve Kuzey Kıbrıs Otelciliğinin doluluk oranlarının artmasına katkı
sağlamaktadırlar. Casinoyu turizmin bir çeşidi eğlence sektörünün bir
aktörü olarak görmek lazım. Bildiğiniz üzere Türkiye’de casinolar iyi
kontrol edilemedikleri için ve bazılarının yanlış işletilmesinden dolayı
kapatıldı,ancak ne oldu Illegal bir yapıya dönüştü ve devletin aldığı
bir çok vergi geliri azaldığı gibi turist sayısında da buna bağlı olarak
ciddi düşüşler oldu. Belki de KKTC Casino işletmeciler Birliği’nin
Türki’ye de illegal casinoların üzerine gidilmesi hususunda bır lobi
faaliyeti bile başlatması gerekli diye düşünüyorum. Rocks Hotel
bugüne kadar dünya ve Türkiye çapında ünlü bir çok konuğa ev
sahipliği yaptı. Özellikle, Rocks Hotel ‘ Geleneksel Yaz Festivali’ adı
altında gerçekleştirdiği organizayonlarına son 5 yıldır; Emma Shaplin,
Peppino Di Capri, The Abba Show, Fashion TVorganizayonları, Enrico
Macias, Paul Anka, Gloria Gaynor, Toto Cutugno, Dionne Warwick,
Sister Sledge, Engelbert Humperdinck, Adamo, George Benson,
Kool & The Gang, Tom Jones, Fabba Girls, Shohrah Solati ,gibi
dünyaca tanınan konukları ağırladı.

“Ada’da casinoların var olması,
yeni turistik yatırımlar için
önemli bir çekicilik yaratmıştır”
Bunun yanında Türkiye’ den de bir çok ünlüye ev sahipliği yapmış
olup, yapmaya da devam etmektedir. Dünya standartlarının
üzerinde bir istihdam politikası ile çalışıyoruz. 156 odamıza karşın
210 personel istihdamımız mevcuttur. Oda başına düşen personel
sayısına bakıldığında, Kıbrıs’ta bir benzerimiz yok. Bu durum müşteri
memnuniyeti ve personele bakış açımızın da göstergesi diyebilirim.
Bunun bir yansıması olarak, Dünyanın en ünlü ve en çok kullanıcıya
sahip internet seyahat portalı Tripadvisor, ziyaretçilerin seyahatleri
ile ilgili olarak deneyimlerini paylaşıp, oyladığı ve Tripadvisor
tarafından yapılan bu değerlendirmeler sonucu Rocks Hotel & Casino
‘’2012 Mükemmellik ödülü’’ ne layık görülmüştür. Bu sene de yine
tatilcilerin seçimleri sonucunda en lüks otel kategorisine Kuzey Kıbrıs
kesiminden seçilmiş olan Rocks Hotel & Casino ‘’2013 Tatilciler
Seçimi Ödülünü ‘‘ almıştır. En lüks 25 Otel kategorisinde Güney Kıbrıs
Rum kesimindeki oteller yer almaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk kesiminden
Rocks Hotel & Casino’nun da bu listede yer alması haklı bir gurur
yaşatmaktadır. Ayrıca bu sene içerisinde ‘’ 2013 Mükemmellik
Ödülünü’’ üst üste 2, kez alarak Kıbrıs’ ın en iyi hizmet veren Oteller
listesinde 1. sıraya yükseldik. Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs’a
olan haksız izolasyonların kaldırılacağı ve buna bağlı olarak Kuzey
Kıbrıs Türk Turizminin nitelik ve nicelik açısından hızla büyüyeceği
ümidini her daim taşımaktayım.
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“Krizlerin İyi Yönetilememesi Türk
“ Poorly Managed Crises Are The Largest

“Türk turizminin istikrara
kavuşabilmesi için 2023
Turizm Planlamaları’nın
iyi bir stratejiye
dayandırılarak yapılması
gerekmektedir”
2013 Yılı Turizm sezonuna baktığımızda ilk 5 ay periyodunda
ümitlerle dolu bir hızlı bir başlangıç süreci yaşanmasına rağmen,
2013 Yıl içerisinde Türkiye’de içerde ve komşu ülkelerde yaşanan
krizlerde deprem etkisi yaratırcasına Türk turizminde soğuk duş
etkisi yaratmıştır. Ülkemizde maalesef kaygan bir zemin üzerine
oturan turizm sektörü ülke içinde doğan en ufak krizlerden dahi
etkilenmekle birlikte, turizm yatırımlarının büyük olması hasebiyle
büyük bir paniğe yol açacak zararlara sebebiyet vermektedir.
Yine de üstün bir çaba ve gayretle özellikle Ağustos ayı itibarı ile
hızlı toparlanma süreci yaşanmış olup, kayıpların asgari ölçekte
oluşması sağlanmıştır.
Despite the fact that a swift initial term full of hope took place
within the first 5 months of the 2013 tourism season, the crises
experienced in Turkey and its neighboring countries made a very
bad effect and came as a shock to Turkish tourism. Sadly the
tourism sector in our country is positioned on a slippery slope
and gets affected by the smallest of crises within the country;
this leads to losses that cause huge panic due to the largeness of
the tourism investments. Still, with great efforts and endeavors, a
rapid recovery period was experienced particularly in August and
the losses were minimized. One of the most major handicaps
of Turkish tourism arises from the fact that there is a lack of
effective crisis management.
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Turizminin En Büyük Handikapıdır”
Turkish Tourism Handicaps ”

Türk turizminin en büyük handikaplarından biri krizlerin iyi
yönetilmemesinden kaynaklanmaktadır. Olaylar karşısında
yaşanan panikler, soğukkanlı ve dik duruş sergileyememekten
dolayı yaşanan sürecin Türk Turizm ekonomisine yansıması büyük
ölçeklerde hissedilmiştir. Türk Turizminin istikrara kavuşabilmesi
için 2023 Turizm Planlamalarının iyi bir stratejiye dayandırılarak
yapılması gerekmektedir, Sürdürülebilir Turizm çalışmaları, Turizmin
çeşitlendirilmesi ve Alternatif Turizm konseptinin geniş tanıtımı
ve geliştirilmesi için Bölgesel değil Ülke bazlı genel bir çalışmanın
yapılması gerekiyor. Bu konuda Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı
nezdinde Türsab, Türofed, Turob Turizm STK ları, Profesyonel
Turizm Yöneticilerinin ortak çalışmasının 2023 için ümit verici etkisi
olacaktır.

The panic that spreads, the lack of cool-headedness and confidence
when faced with incidents causes negative effect in large scale on
the Turkish tourism economy. The 2023 Planning must be based
on a decent strategy in order for the Turkish tourism to stabilize;
countrywide efforts instead of regional endeavors should be made
in order to form sustainable tourism activities, diversify tourism
types and promote and develop the alternative tourism concept. A
cooperative effort by the Ministry of Culture and Tourism, Türsab,
Türofed, Turob, non-governmental tourism organizations and
professional tourism executives will create a promising effect for the
year 2023.
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“AHİD AKADEMİ Dev Kadrosu ile Ankara’
AHİD AKADEMİ is At Service of Residents of Ankara

Today, the importance of non-governmental organizations is
on a gradual rise and the concepts of “acting together” and
“serving the same purpose” have come to the forefront. The
Association of Residents and Servants of Ankara (AHİD), which
was founded in 1984 and currently has 83.000 members and
13 branches, is the most extensive and prominent association
in Ankara due to its activities. The association takes pride in
having the missions of bringing to the forefront the spirit of
living in the capital city, embracement of the national and
universal values, unity and cooperation and give Ankara
superiority in aspects of science, art, economy and culture.
The efforts to found “AHİD AKADEMİ” within the structure
of Committee for Women of the AHİD Association of Ankara
Residents are completed. AHİD AKADEMİ was established
due to the fact that women are the first educators children
have during their upbringing within a family and has the goal
of contributing to the education and personal development
of women. A special team led by Ankara University Faculty
Member Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu in which esteemed
academicians from the universities of Hacettepe, Gazi, Ankara,
esteemed artists from the Ministry of Culture and Tourism
and prominent people from the TRT staff take place has been
formed. By means of the training we provide simultaneously
in the headquarters of our association and our branches, we
plan to prepare our members, especially women, for a more
effective social life.
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’

lıların Hizmetinde”
With Its Grand Team”

We plan to give training in the fields of Literature, History,
Health, English, Mathematics, Computer as well as Effective
Communication, Body Language, Oratory, Speed Reading and
Memory Techniques. We also prepared an intense program
for the fields of culture and art. We plan to provide courses
that will especially aid traditional handicrafts to survive. In
our Keçiören branch, instructor Kamile Akdede provides
training in the art of marbling while instructor Şerife Tangürek
provides training in the art of illumination; both these courses
attract heavy attention. We will arrange conferences and
panel discussions together with our specialist physicians,
psychiatrists and psychologists in order to aid in maintaining
physical, mental and social health. We provide training and
consultancy services in various subjects, particularly women’s
rights, children’s rights, social and political rights, together
with our expert lawyers who are present within our law division;
our trainings and seminars on the subject of “prevention of
domestic violence” still continue. In addition we will resume
being up to date on issues regarding social life by organizing
seminars and conferences every month. Many projects
produced within our AHİD Akademi social projects division are
being put into practice. For instance, within the scope of our
project “Yalnız Değilsiniz Ahid Var [You Are Not Alone, Ahid
Supports You]”, we visit ladies residing in Ankara and provide
them with social, psychological and if necessary, medical
support. We have also prepared many projects in order for
our women to achieve the position they deserve in social,
economic and political life.

Günümüzde, Sivil Toplum Kuruluşlarının önemi giderek artmakta
“birlikte hareket” ve “aynı amaca hizmet” kavramları ön plana
çıkmaktadır. 1984 yılında kurulan, 83.000 üye sayısı 13 şubesiyle
Ankara’nın en geniş tabanlı, faaliyetleri ile de en önemli derneği
olan (AHİD) Ankaralılar Ve Ankaraya Hizmet Edenler Derneği,
Ankaralılar arasında başkentli olma ruhu, ulusal ve evrensel değerleri
benimseme birlik ve dayanışmayı ön plana çıkarma, bilimsel sanatsal
ekonomik ve kültürel yönleriyle Ankara’yı üstün kılma misyonunu
gururla taşımaktadır. AHİD Ankaralılar Derneği Kadın Komisyonu
bünyesinde, Kadınlarımızın, çocuklarının ailedeki ilk eğitimini veren
eğitmen olma sıfatı nedeniyle, kadının eğitimini ve kişisel gelişimine
katkı sağlamak amacıyla, “AHİD AKADEMİ” nin kuruluşu çalışmaları
tamamlandı. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadirhan
Sunguroğlu başkanlığında, Hacettepe , Gazi, Ankara Üniversitelerinin
kıymetli akademisyenlerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının değerli
sanatçılarının ve TRT kadrosundan önemli isimlerin yer aldığı özel bir
kadro oluşturuldu. Derneğimizin Genel merkezi ve şubelerimizde
eş zamanlı olarak verdiğimiz eğitimlerle, kadınlarımız öncelikli olmak
üzere tüm üyelerimizi daha etkin bir sosyal yaşama hazırlamayı
planlıyoruz. Akademimizde Edebiyat, Tarih, Sağlık, İngilizce,
Matematik, Bilgisayar eğitimlerinin yanı sıra, Etkili İletişim, Beden Dili,
Hitabet, Hızlı Okuma, Hafıza Teknikleri eğitimlerini planladık.

“AHİD,Ankaralılar arasında
başkentli olma ruhu, ulusal ve
evrensel değerleri benimseme birlik
ve dayanışmayı ön plana çıkarma,
bilimsel sanatsal ekonomik ve kültürel
yönleriyle Ankara’yı üstün kılma
misyonunu gururla taşımaktadır”
Kültür ve sanat alanında da yoğun bir program hazırladık. Özellikle
Geleneksel El Sanatlarını yaşatacak kurslar planlıyoruz. Keçiören
Şubemizde Kamile Akdede hocamızla Ebru Sanatı, Şerife
Tangürek hocamızla Tezhip Sanatı eğitimlerimiz yoğun bir ilgiyle
devam ediyor. Fiziksel ruhsal ve sosyal sağlığımızı korumak için
uzman hekimlerimiz, psikiyatrist ve psikologlarımızla konferans
ve paneller düzenleyeceğiz. Hukuk gurubumuzda yer alan uzman
avukatlarımızla Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Sosyal ve Siyasi
Haklar, başta olmak üzere çeşitli konularda eğitim ve danışmanlık
hizmetleri sunuyoruz . özellikle, ‘’Aile içi Şiddetin Engellenmesi’’
konusunda eğitim ve seminerlerimiz devam ediyor. Ayrıca her
ay düzenleyeceğimiz seminer ve konferanslarla sosyal yaşama
dair gündemi takip edeceğiz. AHİD akademi sosyal projeler
grubumuzda üretilen bir çok proje hayata geçiriliyor. Örneğin
“Yalnız Değilsiniz Ahid Var” projemizde yalnız yaşayan Ankaralı
hanımlarımızı ziyaret ediyoruz, kendilerine sosyal, psikolojik ve
gerekirse sağlık desteği veriyoruz. Ayrıca, Kadınlarımızın sosyal,
ekonomik ve siyasi yaşamda hak ettiği yeri alabilmeleri için projeler
hazırladık.
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Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu / Ahid Akademi Başkanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu / Akademi Başkan Yardımcısı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Türker Eroğlu / Akademi Başkan Yardımcısı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Özlem Baş / Akademi Başkan Yardımcısı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yalnız Değilsiniz

Sanem Arıkan / Akademi Başkan Yardımcısı
AB Hukuku Uzmanı
Erkan Tarhan / Akademi Başkan Yardımcısı
TRT Spikeri,İmaj Yöneticisi
Nesrin İnal / Eğitim Koordinatörü
Nursel Gölen / Akademi Sekreteri

AHİD AKADEMİSYENLERİ
Doç.Dr. Emine Naz
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç.Dr Gülizar Çelebilik
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Karabulut
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç.Dr. Mehmet Akpınar
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Vildan Yakut Eken
Psikolojik Danışman-Aile Danışmanı
Ayşe Yıldız
Mali Hizmetler Uzmanı
H. Nurgül Begiç
Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uzmanı
Abdülkerim Erdoğan
Ankara Tarih Ve Araştırmacısı
Rana İslam Demirmenci
Edebiyatçı, Şair, Yazar
Nurtin Aydın
Devlet Opera Ve Balesi Dış İlişkiler Sorumlusu,
Opera Sanatçısı
Şerife Tangürek
Tezhip Sanatçısı
Sezen Yurtseven
Türk Sanat Müziği Sanatçısı
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Bir çok Dernek ve Eğitim Kurumu ile de işbirliği içindeyiz.
Toplumumuzun, tarihsel süreç içerisinde biriken maddi
ve manevi öğelerinden oluşan Kültürel Değerlerimizin
korunması çalışmaları kapsamında geçen yıl başlattığımız
Ankara türkülerinin korunması, Ankara yemeklerimizin
tanıtılması gibi bilinçlendirme çalışmalarına da devam
edeceğiz. Bu konularda; konferanslar konserler festivaller
düzenleyeceğiz.
Kısa ve uzun dönemde Ankara’nın vizyonunu belirleyecek
stratejileri oluşturmak üzere kurulan ‘’AHİD AKADEMİ’’nin
Ankaralıların hizmetine sunulmasında desteğini esirgemeyen
değerli akademisyenlere, tüm dernek üyelerimize,
Şubelerimizin başkan ve yöneticilerine, yönetim kurulumuza,
ve Genel Başkanımız Mehmet Ercan’ a teşekkürlerimizi
sunuyoruz.

Serpil Özyurt
Çini Sanatçısı

AHİD VAR!

Müzeyyen Bilgiç
Tezhip Sanatçısı
Murat Ateş
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Hat Sanatçısı
Serap Erkoç
Fotoğraf Sanatçısı
Anadolu, Kültür Ve Sanat Değerlerini
Anlama Derneği Başkanı
Serap Naneci
İpek Böceği Sanatçısı
Emetullah Aktaş
Hat Sanatı Sanatçısı
Kamile Akdede
Mimar- Ebru Sanatçısı

“Yalnız Değilsiniz AHİD Var!
projemizde yalnız yaşayan
Ankaralı hanımlarımızı
ziyaret edip, kendilerine sosyal,
psikolojik ve gerekirse sağlık
desteği veriyoruz.”

HUKUK KURULU
Av. Tülay Bekar
Av. Gülten Ayana
Av. Şadan Tutumlu
Av. İrem Mert
Av. Çiğdem Güllü
PROJE KORDİNASYON KURULU
Fulya Sürmen
Avrupa Birliği Proje Uzmanı
İLETİŞİM KURULU
Derya Kaya / TRT Spikeri
Ferda Çakmaklıoğlu
Kişisel Gelişim Uzmanı
HALKLA İLİŞKİLER KURULU
İbrahim Gökdemir
İl Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ve
Kültür & Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı

We cooperate with many associations and educational
institutions. We will continue our endeavors to raise
awareness via activities such as preservation of Ankara folk
songs, promotion of Ankara dishes that we stated last year
within the scope of efforts to protect our cultural values that
consist of material and moral elements of our society which
accumulated during the historical process. We will organize
conferences, concerts and festivals on these subjects.
We thank all esteemed academicians, all AHİD members,
chairmen and managers of all our branches, members of our
administrative board and our Chairman Mehmet Ercan who
have supported us in preparing AHİD Akademi, which was
founded in order to form the strategies that will define both
short and long term vision of Ankara, to serve the residents
of Ankara..

Derya Duysak
Turizmde Son Nokta Dergisi / Genel Yayın Yönetmeni
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KURULU
Osman Çoşkun / Bilgisayar Ve Bilişim Uzmanı
Begün Erbaş
Bilgisayar Ve Bilişim Uzmanı
İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR
Turizmde Son Nokta Dergisi
Anadolu Kültür Ve Sanat Değerlerini Anlama Derneği
Kültür Ve Turizm Muhabirleri Derneği
Anadolu Geleneksel El Sanatları Derneği
Hayat Sende Gençlik Akademisi
Birleşen Yürekler Derneği
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“Cevat Şakir Kabaağaçlı nam-ı

“Cevat Şakir Kabaağaçlı also known
“Merhaba” diyerek başlanmalı Halikarnas Balıkçısını gibi”
Çok sever Merhaba demeyi ve şöyle açıklar sebebini;
“Merhaba, ‘rahat edin benden size kötülük gelmez’
demektir.Merhaba sözcüğü eski harflerle yazıldığı zaman
yelkenliye benziyor. Belki bunun da etkisi var, merhabayı
sevmemde.”
Merhaba, Turizm Dostları... Turizm, dinlenmek, eğlenmek,
görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir
ülkeye veya bir bölgeye gezmen çekmek için alınan iktisadi,
kültürel, , yapılan çalışmaların tümüdür. Turistik gezi,
insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel,
iktisadi ve toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır.
Turizm sayesinde insanlar hem diğer ülkelerin güzelliklerini
görmüş bilgi edinmiş olurlar hemde gittikleri ülkeye
gördükleri yerler karşılığından para kazandırırlar. Yani turizm
ziyaret edilen ülkenin ekonomisine de çokça katkı sağlar.
Bodrum’un turizme kazandırılmasında büyük ölçüde bu
üstadımızın çok büyük rolü vardır, 1970 li yıllarda başlayan
ve 1980-1990 yıllara büyük bir hızla ilerleyen turizm
Bodrum’un gelişmesinde hem ekonomik hem de kültürel
olarak çok rol oynamıştır
Everything should start by saying “Merhaba” (Hello) just
like Halikarnas Balıkçısı. He likes to say hello and explains
the reason like this: “Hello means “be at ease, no harm
would come from me”. And when the word is written in old
language it looks like a sail. This also has an effect on why I
love this word so much”.
Hello, Tourism Friends... Tourism means all the economic,
cultural works done in order to attract visitors to a country
or a region and travels made for resting, having fun,
sightseeing and knowing. Touristic visit is not only travelling
of people from one place to another but also their being in
a cultural, economic and social interaction. Due to tourism
people are able to see the beauties of other countries and
gets information about them all the while making them earn
money for the places they see. So tourism contributes to
the economy of the country visited. This great man has a
big role in making Bodrum a tourism center. He played his
part in the development of Bodrum starting in 1970’s and
going on in 1980-1990 both economic and cultural.In these
days of our 24th year, what I can say about 2013 about
the events in tourism that the first hit came to tourism with
the Gezi Park incident and the chaos was harmful to our
country.
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diğer Halikarnas Balıkçısı”
as Halikarnas Balıkçısı”

“Bodrum bana göre turizmin önemli lokomotif bölgesidir”
24 yılımızı tamamladığım şu günlerde turizm hayatında
gelişmelerden daha çok 2013 yılı için şunları söyleyebilirim turizm
e ilk darbe gezi parkı olaylarıyla yaşandı ve yaşanan kargaşa ülke
turizmimize zarar verirken dünya basında yer buldukça rakip turizm
ülkeleri de bundan faydalanarak kendi lehlerine kullanarak ülke
ekonomimize zarar vermişlerdir, zaten Avrupa ülkelerindeki ekonomik
sorunlar la ülkemize giren misafir sayısı azalmasıyla karşı karsıya iken
birde dünya basında çıkan gezi olayı görüntüleriyle daha da etkilendi.

The more it was on foreign television the more the foreign countries
used it against us and harmed our economy. We already had a
problem with the economic difficulties in European countries; the
Gezi incident decreased the number of tourists visiting our country.
The short season in Bodrum, Kuşadası, Marmaris has affected the
tourism income and this season became even shorter this year due
to that incidents. For me Bodrum is the most importan and leading
region in the tourism.
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Bodrum, Kuşadası, Marmaris gibi kıyı bölgelerimizdeki kısa sezonla
yaşanan ekonomik turizm gelirleri bu yıl bu olaylarda daha kısa
süreye indi bodrum bana göre turizmin önemli lokomotif bölgesidir ,
Bodrum ;halkının misafirperverliği, doğası , masmavi denizi ve tarih
kokan medeniyetler beşiğiyle bodrum da çok kısa sürede turizmden
faydalanmasını bilmiştir, tabı bu zamanla rant ın artması , yanlış
yatırımlar , doğaya yapılan zulümle yanlış idarecilerle bodrum a
zar,ar vermiş olsa da şuanda tüm dünyanın göz bebeğidir, dileriz
bu yanlışlar bodrum için son bulur ve bodrum turizmde bulunduğu
yerden çok daha yüksek yerlerde yerini alır,
Bodrum un hedefi sadece yaz değil kış boyunca da yörede turizmi
geliştirmek ve şehre ekonomik katkı vermek olmalıdır. Bizler bodrum
da sosyal ve kültüre her türlü organizasyonu desteklerken hiç
çekinmemeliyiz. Ayrıca kış turizmi için en uygun bölgelerden biri de
bodrum olmalıdır havasıyla güneşiyle bizler üzerime düşen ne varsa
yapmaya da hazırız
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The hospitality of the people of Bodrum, its nature, blue sea and its
being the center of different historical civilizations enabled Bodrum
to take advantage from tourism in a very short amount of time. Of
course with time the unearned income increased and with the wrong
investments, destruction of the nature and wrong administration
has harmed Bodrum but the place is still a very precious spot worldwide. We hope these wrongs end and Bodrum rises higher than the
place it has in the tourism. The goal of Bodrum should be improving
tourism not only in summer but also in the winter and contributing
economically to the city. We should not hesitate to support social
and cultural all kinds of organization in Bodrum.
Also Bodrum is one of the most suitable areas for the winter tourism
with its temperature and sun. we are ready to do what must be done
in this matter.

“Sosyal Medya ile Doğan Bir Güç:
“The Force That Power From Social Media:

“Şuan itibarıyla
yurt içi ve yurtdışı
temsilcilerimiz de
dahil toplam 4850
üyeye ulaşmıştır”

Türkiye Turizm Yöneticileri Birliği”
TTYB Union of Turkish Tourism Executives”

The goal of our union is to bring all executives and executive trainees
who serve the tourism sector in Turkey together and engage in
activities related to tourism, and contribute to the development
of the tourism sector with the belief that cooperation, effort and
sharing bring strength. We aim to lead the sector and bring Turkish
tourism to the top by means of our technology, human resources,
employment and infrastructure and by maximizing the activities of
our colleagues who serve Turkish tourism within government policies
and legislative regulations, organizing a professional structure
on international level for our country’s tourism, determining the
legal regulations in accordance with the expectations of tourism
professionals and providing complete and long-term solutions for the
problems of the sector. We believe that tourism is a whole of parts
and that quality tourism mentality develops when all the parts work
well and remain active. Our union was intended to be an extensive
one and we currently have 4850 members including our domestic
and foreign representatives. Each day, we grow a little more with the
addition of new domestic and foreign representatives and we aim to
keep growing. We believe that the main tourism issue in our country
is not about whether tourists come to Turkey or not; the main issue
lies in the generation of employment that is sufficient to please the
tourists that do come. I am very sad to say that each year we lose
more and more tourism professionals who are valuable assets for
the sector. The people in the sector are upsettingly quick to give up,
many associates who could have contributed so much to the sector
leave the profession early and move on to other sectors. The other
sectors are very fortunate in this matter. No other professional on
earth can gain as much experience in other sectors as an employee
who has worked in the tourism sector. We teach and train people
and then lose them to other sectors. In this regard, we executives
wish to support our colleagues in sustaining employment and help
them stay at the sector in order to minimize the said losses. Everyone
is aware of this issue. Employees, employers, work hours and wages
all form a complex dilemma which can only be solved by bringing
order, sustainability and coordination into the confusion.

Birliğimizin amacı; Türkiye de turizm sektörüne hizmet veren ve
turizminin kapsadığı her türlü faaliyetlerde görev yapan tüm yönetici
ve yönetici adaylarını bir araya getirerek, birlikten, emekten ve
paylaşımdan kuvvet doğar ilkesiyle Turizm sektörünün gelişmesinde
katkıda bulunmaktır. Türk Turizmine hizmet veren meslektaşlarımızın,
Devlet politikaları ve yasal düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerinin
maksimum seviyeye getirerek, ülke turizminin uluslar arası
platformlarda da Profesyonel yapılanmamız ile yasal mevzuat
şartları turizm çalışanlarının beklentilerine göre belirleyerek sektörde
oluşabilecek sorunları eksiksiz ve uzun vadede çözüme ulaştırmak
paralelinde Teknoloji, insan kaynağı, istihdam ve altyapımız ile sürekli
Türk turizmini daha ileriye taşıyarak hep zirvede tutmak ve sektörün
bu çerçevede öncüsü olmaktır. Birliğimiz turizmin bir bütün olduğuna
ve her parçasının sağlıklı ve işlediği takdirde kaliteli turizm anlayışı
oluşacağına inanmıştır. Bizde birliğin kapsamını çok geniş tutmayı
hedeflemiş şuan itibarıyla yurt içi ve yurtdışı temsilcilerimiz de dahil
toplam 4850 üyeye ulaşmıştır. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışın
da da temsilcilerimizle beraber her geçen gün büyüyoruz büyümeye
de devam edeceğiz. Birliğimize göre ülkemizde ki turizm sorunu
ülkemize turistin gelip gelmediğinden çok gelen misafiri memnun
edecek istihdamın sağlanmasıdır. Üzülerek söylüyorum ki her geçen
yıl bizlerden birazda değerleri alıp götürüyor. Sektörde çok çabuk
kişiler mesleğe küsüyor bu beni son derece üzüyor, daha kendisinden
çok ışık alacağımız nice meslektaşlarımız erkenden mesleğe veda
ediyor, farklı sektörlere geçiyor. Bu anlamda diğer sektörler çok
şanslı. Dünyada hiçbir meslek yok ki Hizmet sektörü için turizmde
yetişmiş bir kişi kadar başka sektörde tecrübeli insan istihdam
edebilsin. Sonuçta biz hazırlıyoruz, yetiştiriyoruz ben yemedim sen
ye hesabı diğer sektörlere kaptırıyoruz. Bu noktada bizler bu tarz
kayıpları da aza indirmek için yönetici boyutunda tüm arkadaşlarımızı
da meslekte istihdamı devam ettirmek anlamında da destek olmaya
ve bu sektörde tutmaya çalışmak istiyoruz. Tabi bunlar bilinen şeyler
İşçi, işveren,mesai,maaş, az,çok hepsi bir paradoks. Bir düzen, sistem,
devamlılık ve ayar statüsü getirilmelidir.
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“Küçük Uçurumlar; Büyük Uçurumlar Yaratır”
Bütün bunları birlik olarak tek başımıza yapmamız mümkün değildir,
işte amacımız bu birlik ile sektörde oluşabilecek sorunları eksiksiz ve
uzun vadede çözüme ulaştırmak gelişen durum ve oluşan konjoktor
de artık bu anlamda bu birliğin resmi boyutta da şekillenmesi
gereği vasıl olmuş, bu konuda çalışmalar da başlanmıştır. Türkiye
de farklı alanlarda çalışmalarda bulunmuş olan birbirinden değerli
olan Yönetim Kurulu Üyelerimizin bu konuda faaliyetleri devam
etmekte olup 2014 yılı içersinde dernekleşeceğimizin de müjdesi
vermek istiyorum. Dernekleşmeyle birliğimiz mevcut olan otoritesine
yine otorite katacağını umut ediyoruz. Türkiye Turizm Yöneticileri
Birliği olarak BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR, KUVVET DOĞAR anlayışıyla
ülkemizde bu alanda otorite sayılan bir birlik ve dernek olacağına
inanıyoruz.
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It is not possible for this to be achieved by our union alone; our
aim is to bring a complete, long-term solution to the problems of
the sector. The emerging situation and crisis requires collaboration
on the official level and we already started our efforts in regard
to the issue at hand. Our esteemed board members who have
worked in different fields in Turkey continue their activities that are
related to this matter and we happily inform you that we will form
an association in 2014. We hope that our union will have stronger
authority upon forming the association. We, as a union, believe that
there is strength in numbers and expect our union and association to
become a significant authority in Turkish tourism industry.

“2014 Turizmi İçin Konuşmak Gerekirse;

“Regarding Tourism in 2014, There Are

We cannot deny the effect of Taksim Gezi Park incidents on tourism.
However, it is essential to divide these effects into sections, as
İstanbul and coastal regions. It is well known that the hotels in the
area of İstanbul Taksim were negatively affected the most by the
incidents in Gezi Park. Since reservations are usually made very early
in regard to the sales and marketing strategy of Antalya region, there
weren’t many cancellations at the beginning of summer. If we take
into consideration the period acknowledged as the second term that
includes the months of July and August and in which the prices are
high and the customer profile changes, we can say that the people
who were thinking about going on vacation in Antalya in 2013 had
doubts due to the way the Gezi Park incidents and other events
were covered by the media and the warnings from the Ministries
of Foreign Affairs of some countries against going to Turkey.
Naturally, it is also possible to perform a general evaluation of the
Turkish tourism without including the political events that occurred.
In the recent years, we have been witnessing a rapid change and
development of the vacation and accommodation culture all around
the world. Since this rapid change and development is present in
İstanbul hotels particularly, the recent improvements in this direction
in establishments caused an increase in quality and capacity, which
in turn affected tourism positively and led to a rise in the number of
tourists.

İstanbul Taksim Gezi Parkı olaylarının turizme etkisini inkar edemeyiz.
Ancak bu etkiyi İstanbul ve kıyı bölgeleri olarak ikiye ayırmak gerekir.
Gezi Parkı olaylarından en çok İstanbul Taksim bölgesindeki otellerin
olumsuz etkilendiği herkesin malumu.
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İstanbul İçin Çok Büyük Beklentiler Var”

Great Expectations For The İstanbul”

However, the situation in Antalya was a little different. The traditional
“All-Inclusive” hotels were not able to implement these changes
in full since they were unable to understand these and their quality
kept declining every year, which led to a loss of customers. These
establishments failed in keeping pace with the new rules of the
accommodation culture and vacation mentality which continued to
be renewed; and as a natural consequence became less and less
favored every year by both domestic and foreign quality tourists.
Regarding Turkish tourism in 2014, there are great expectations for
the big cities, particularly İstanbul! Upon a rise in the quality of staff,
İstanbul nowadays became a city that is more favored by domestic
and foreign tourists. The fact that it is a world brand, its cultural
heritage and ability to follow and immediately implement the world
trends in tourism naturally makes İstanbul an “Attraction Center”
that continuously draws the attention of tourists. I also hope for
the 2014 season to go well for the southern coastal region in which
Antalya is located. I believe that, in 2014, quality establishments
called “Boutique Hotels” that have smaller capacities and provide
much better accommodation and services will be favored more by
quality domestic and foreign tourists than the originality-lacking “All
Inclusive Hotels” of which the quality keeps declining and that this
circumstance will bring a positive and different approach to tourism
in our country

Antalya bölgesinin satış pazarlama stratejisinde rezervasyonlar
genelde çok erken yapıldığı için yaz başında fazla iptal yaşanmadı.
İkinci dönem kabul edilen Temmuz / Ağustos aylarını içeren hem
yüksek fiyatlı hem de müşteri profilinin değiştiği dönemi ele
alırsak, Gezi Parkı ve diğer olayların yurt dışında yabancı medyada
yansıma şeklinden ve bazı ülkelerin Dışişleri Bakanlıklarının özellikle
“Türkiye’ye gitmeyin!” uyarısı yapmasından dolayı Antalya’dan tatil
alacak kişilerde bir soru işareti bıraktığını 2013 özelinde söyleyebiliriz.
Türkiye Turizmi için, yaşanan siyasi olayların haricinde genel bir
değerlendirme yapmak da söz konusu elbette. Son yıllarda tüm
dünyada tatil ve konaklama kültürünün hızlı bir ivmeyle değiştiğine
ve geliştiğine tanık oluyoruz. Özellikle İstanbul otellerinde bu
hızlı değişim ve gelişim ivmesi yakalandığı için, son yıllarda
işletmelerde bu doğrultuda yapılan iyileştirmeler sebebiyle yaşanan
kalite ve kapasite artışı turizmi olumlu etkiledi ve bu durum turist
sayısında artışa sebep oldu. Ancak Antalya’da durum biraz daha
farklıydı. Gelenek olduğu üzere” Her şey Dahil Oteller”, ne yazık
ki bu değişimi tam olarak anlayamadıkları için tam manasıyla da
uygulayamadılar ve bu yüzden de her geçen yıl kaliteyi dolayısıyla
müşteriyi kaybettiler.

“Gezi Parkı ve diğer olayların yurt
dışında yabancı medyada yansıma
şeklinden dolayı Antalya’dan
tatil alacak kişilerde bir soru işareti
bıraktığını 2013 özelinde söyleyebiliriz”
Bir anlamda sürekli bir yenilenme içerisinde olan konaklama
kültürünün ve tatil anlayışının yeni kurallarına ayak uyduramayan
işletmeler, bu sürecin doğal sonucu olarak hem yerli hem de yabancı
kaliteli turistler tarafından her geçen yıl giderek daha az tercih edilir
oldular. 2014 Türkiye Turizmi için konuşmak gerekirse; elbette büyük
şehirler arasında özellikle İstanbul için çok büyük beklentiler var!
Eleman kalitesinin de artışıyla yerli ve yabancı turistlerin bugün daha
çok tercih ettikleri bir şehir haline geldi İstanbul. Bir dünya markası
olması ve kültürel mirasının yanı sıra turizmdeki dünya trendlerini de
takip ederek anında uygulamaya koyması, İstanbul’u doğal olarak her
daim turistlerin ilgisini çeken bir “Cazibe Merkezi” haline getiriyor.
Bu noktadan hareketle Antalya’nın da içerisinde bulunduğu güney
kıyılarımızda da 2014 Sezonu’nun iyi geçmesini umuyorum. Kalitenin
her anlamda giderek düştüğü ve giderek birbirinin aynı olan “Her
Şey Dahil Oteller” yerine “Butik Otel” diye tabir edilen” daha küçük
kapasiteli ancak hem konaklama hem de hizmet anlamında çok daha
kaliteli işletmelerin 2014’te kaliteli yerli ve yabancı turistler tarafından
daha çok tercih edileceğini ve bu durumun turizmimize olumlu ve
farklı bir bakış açısı getireceğine inanıyorum...
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“Ağustos ve Eylül’de Hedeflenen Rakamlara
“In August and September We Have Reached

Turkey has made a bad start to this season in Mediterranean
Region especially in Alanya due to the direction of European
Union for the operators to change their destinations to Greece,
fuel contribution of Egypt to the planes going from Europe
and Russia before the incidents in Egypts and Gezi park
incidents in Turkey. New facilities were opened in the region
and around 20.000 new beds were added. In addition to all
of those the bankruptcy of kayı tour and sky airlines, lots of
tourists could not make it and cancelled their reservations. The
expected increase in the reservations in the domestic market
came with the schools entering summer holidays. Due to the
coup in Egypt there have been no reservations to there and
these reservations moved to Turkey. The expected increase
in domestic market has happened with the impact of national
holiday at the end of July and in the beginning of August.
Although July was bad, but in August and September lots of
hotels were full so we have reached partially or reached the
aimed numbers. At the meetings in the start of the season
it was said that this season will go on until November or
December but it can be seen that the hotels will start to be
closed and November and December will not be so busy
as it was expected. The opening of the Alanya – Gazipaşa
airport and lots of companies having direct flights there and
THY to be included in these companies and the numbers are
above 300.000, the airport will be much more active with the
lengthening of its landing fields and reservations will go up in
number. With the incoming demand, there will be increase in
the price and reservations. In the 2014 summer season, if not
for a negative situation, it can be foreseen that it will be better
than 2013.
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Kısmen Yaklaşılmıştır”

The Aimed Numbers”

Günümüzde, Sivil Toplum Kuruluşlarının önemi giderek artmakta Bu
sezon başlangıcında Akdeniz bölgesinde özellikle Alanya da Avrupa
birliğinin yönlendirmesiyle Avrupalı operatörlerin destinasyonları
Yunanistan’a kaydırması, mısırdaki olaylar başlamadan sezon başında
mısır hükümetinin Avrupa ve Rusya’dan giden uçaklara yakıt katkısı
ve malum gezi parkı olayları nedeniyle Türkiye turizm sezonuna kötü
bir başlangıç yapmıştır. Bölgede yeni tesisler açılmış olup, tahmini
20,000 yeni yatak ilave olmuştur. Buna ilaveten haziran ayında kayı
tur ve Sky havayolların iflası nedeniyle Avrupa’dan gelecek olan bir
çok müşteri gelememiş ve rezervasyon iptalleri de yaşanmıştır.
Okulların yaz sezonu tatiline girmesiyle birlikte temmuz ayı iç pazarda
da beklenen rezervasyon artışı gerçekleşmemiştir. Mısır da darbe
olması nedeniyle Mısır’a gerçekleşemeyen rezervasyonlar Türkiye’ye
kaydırılmıştır. Ramazan bayramının da etkisiyle iç pazarda Temmuz
sonu Ağustos başından itibaren beklenen hareketlilik olmuştur.

“Temmuz ayının
kötü geçmesine
rağmen, Ağustos ve
Eylül ayları bir çok
otellerin dolu olması
nedeniyle kısmen
hedeflenen rakamlara
yaklaşılmıştır”

Temmuz ayının kötü geçmesine rağmen, Ağustos ve Eylül ayları bir
çok otellerin dolu olması nedeniyle kısmen hedeflenen rakamlara
yaklaşılmış ya da tutturulmuştur. Sezon başındaki bir çok turizmle
ilgili toplantılarda dile getirilen bu sezon kasım ve aralık ayına
sarkacak diye ümit ederken kurban bayramı sonrası otellerin
kapanmaya başlayacağı, Kasım ve Aralık ayının beklenildiği gibi
yoğun olmayacağı görülmektedir. Alanya - Gazipaşa havalimanının
açılması, bir çok firmanın direk uçuş düzenlemesi buna THY dahil
olacak olması ve 300,000 kişi rakamlarını aşmış olması nedeniyle
pistinde büyütülmesi durumunda daha faal olacak ve bölgeye talep
artacaktır. Taleple birlikte fiyat ve rezervasyon artışları yaşanacaktır.
2014 yaz sezonunda olağanüstü bir durum olmazsa turizm 2013
yılından daha iyi olacağı tahmin edilmektedir.
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Sizinle bu yaz gittiğim tatil anılarımı paylaşmak istiyorum. Hani derler ya ‘Dedikleri
kadar varmış.’ Ben bu cümleyi ilk defa Hawaii’ye gittiğimde kurdum. Yaşıma göre
bir sürü yer gezdim diyebilirim ama beni bu kadar etkileyen bir yeri ilk defa gördüm.
Gitmeden önce aklımda bomboş kumsallarla dolu okyanusla çevrili yavan bir ada
vardı hatta annem 5 gün oraya ayırdı diye kızmıştım fakat şu an elimde olsa 2
haftamızı da orada geçirmek isterdim. Oraya gittiğimde bana ilginç gelen şey nasıl
oluştuğuydu kısaca sizinle de paylaşayım; milyonlarca yıl önce pasifiğin ortasında
bu adalar yokmuş sadece okyanusun tabanında bir volkan varmış bu volkan patlaya
patlaya yeryüzüne kadar çıkmış bir ada oluşturmuş, yeryüzünün hareketlerinden
dolayı bu ada yana kaymış ve volkan tekrar baska bir ada olusturmuş. Bu olay en az
8 kere meydana gelmiş, 8 tane ada oluşmuş ve şu an en genç adada volkan hala
aktif durumda.
I would like to share my memories from the holiday I went this summer. There is a
saying “it was just like they told me”. I used this sentence for the first time when
I went to Hawaii. I have seen lots of places for my age but never before have I
seen such a place which impressed me so much. Before I went there was an island
encircled with an ocean and full of beaches with nobody on them. I also got angry
with my mother for having a 5 day reservation in there. But now I think about
spending two weeks there. When I went there the most interesting thing for me is
that how Hawaii formed. Let me share it with you shortly. Millions of years ago these
islands did not exist in the middle of the Pacific. There was only a volcano under the
ocean. After so many eruptions the volcano reached above the sea and created an
island. After the land movements this island moved to one side and another island
is formed. This is repeated at least 8 times and 8 islands were formed. And the
volcano is still active in the youngest island.
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Tarihiyle,
doğa
güzellikleriyle,
insanlarıyla
kartpostal
resimlerinin
gerçek
yaşama
yansıdığı

Hawaii’ye
mutlaka
yolunuzun
düşmesini
dilerim.
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Rüya Gibi Bir Mekanda...

En büyük ve en turistik şehir olan başkent Honolulu, Oahu isimli
adada bu adaya Amerika’nin batı kıyısındaki bir sürü eyaletten
uçak seferleri mevcut. Uçuş 5.5 saat civarında sürüyor. Adaya
vardığımızda ilk yaptığımız şey otelden turlar satın almak oldu. İlk
gecemizde orayı daha iyi tanımak için “Luau” denilen bir gece turu
satın aldık. Geleneksel müzik eşliğinde Hula danslarının yapıldığı,
oraya özgü yemeklerin servis edildiği eğlencenin garanti olduğu bir
tur. Rengarenk kıyafetli dansçılar birbirinden güzel danslar edip size
de sahneye çağırıp Hula yapmayı gösteriyorlar. Size Aloha ruhunu
yaşatıyorlar. (Bu şekilde tabir ediliyormuş). Tur alırken 2 günümüzü
diğer adalara gitmek için ayırdık. Diğer adalara gidiş şu an sadece
uçaklarla mümkün. Uçuşlar yaklaşık 1 saat sürüyor. Turlar günübirlik,
sabah çok erken saatte sizi otelin önünden alıyorlar, birlikte adaya
gidiyorsunuz. Sizi gezdiriyorlar. Rehber tüm bilmeniz gereken şeyleri
bu sırada size anlatıyor. Akşamüstü de yine uçakla dönüp sizi otelinize
geri bırakıyorlar. Bu turlar 12 – 18 kişilik gruplarla yapılıyor. Biz Büyük
Ada ve Kauai Adaları’nı gezdik. (Büyük Ada aktif volkanın bulunduğu
ada.) Adada aktif bir volkanın bulunmasına rağmen kocaman yağmur
ormanları da olması bana çok ilginç gelmişti. Adada en son patlayan
(1984) volkanın geçtiği yerleri, arkasında bıraktığı tüfleri, açtığı
tünellerin hepsini görmek mümkün tur sayesinde fakat o adada daha
fazla kalmayı tercih ederseniz helikopter turu yapmanızı öneririm bu
sayede o kıpkırmızı lavları kaynarken veya denize akarken görmeniz
mümkün oluyor.

The biggest and most touristic island is capital Honolulu is located
in the island named Oahu. There are flights from most states west of
USA. The flight takes about 5.5 hours. The first thing we did when we
arrived at the island was to buy tours. At our first night we bought a
night tour to a place called “Luau” to get to know the place better.
It is a tour in which having fun is guaranteed with Hula dances with
the traditional music and indigenous food serviced. Dancers with
colorful clothes dance such beautiful dances and then they call you
up on the stage and show you how to dance Hula. They make you
feel the aloha spirit (that is what they called it). While buying tours we
have left 2 days for other islands. Traveling to other islands nowadays
is only possible with plane. The flight takes about 1 hour. Tour
operators pick you up from the hotel early in the morning and you go
to the island together. They show you around. The guide tells you all
you need to know by the way. In the evening you return to your hotel
again with the plane. These tours are done with groups consisting of
12-18 people. We have seen Big Island and Kauai Island. (Big island
is the island where the volcano is). It was very interesting for me that
there is a volcano and at the same time there are huge rainforests.
It is possible to see the tunnels, tuffs and traces of lava of the last
eruption of the volcano (1984) in the tour but if you have more time
to spare for that island I recommend you the helicopter tour. Then
you can see the red lava boiling and where it is spilled to the sea.
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Geleneksel Hawaii müzikleri sizi alıyor başka yerlere götürüyor sanki
bir rüya içindeymişsiniz gibi…
Volkanın yanındaki müzede oluşumları hakkında bir sürü bilgi
öğrenmek mümkün, patlayış anının videolarından, kurumuş lavlara,
volkanları inceleyen bilim adamlarının giydikleri kıyafetlere kadar
ne ararsanız her şeyi öğrenmek mümkün. Kauai Ada’sı ise en yaşlı
ada(oluşumundan dolayı) ve çok daha yeşil, adada bir sürü şelale var.
Spouting Horn adlı yerde ise deniz kenarında vuran dalgalarla fışkıran
suları görebilirsiniz. O ada kahvesiyle ünlüymüş çok değişik aromaları
orada turun götürdüğü bir kahve mağazasından tadabiliyorsunuz.
Gelelim Oahu Adası’na; oteller, hediyelik eşyacılar lüks restoranlar ve
mağazalar Honolulu’da sizi bekliyor. Şehrin biraz batısında ise Pearl
Harbor… (otellerden tur almak yine mümkün) Honolulu’da beni en
çok etkileyen yer sahil kısmı olan Waikiki bölgesiydi. Ellerinde sörf
tahtalarıyla kumsala doğru yürüyen ya da denizde sörf yapan gençler,
sahilde güneşlenenler, sörf dersi alan turistler, Hula dansları yaparak
sizi eğlendiren yerliler, arka fondan geleneksel Hawaii müzikleri sizi
alıyor başka yerlere götürüyor sanki bir rüya içindeymişsiniz gibi…
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It is possible to learn a lot about the forming in the museum next
to the volcano starting from the videos of the eruption, dried lava,
and clothes worn by the scientists who investigate the volcanoes.
Kauai Island is the oldest island and its greener and there are lots
of waterfalls. In the place called Spouting Horn you can see the
spraying waters from the waves. That island was famous for its
coffee. You can taste the different aromas from the coffee shop the
guide takes you. In the Oahu island there are hotels, gift shops,
luxury restaurants and shops are waiting for you. A little west of the
city there is Pearl Harbor. (it is possible to buy tours for there from
the hotels). The most impressive place in Honolulu was the seaside
called Waikiki region. Youngsters who walk with their surf boards and
surf, people who are sunbathing on the beach, tourists having surf
lessons, natives entertaining you by doing Hula dance, traditional
Hawaii music at the background take you away.

Hawaii...Dedikleri kadar varmış!

İşte tam o an ‘Gerçekten dedikleri kadar varmış.’ diyorsunuz. Bana
kalsa ben tüm yazımı orada geçirebilirim fakat orada yaşayanlar bana
Hawaii’nin temelli olarak yaşanacak bir yer olmadığını söylediklerinde
hayallerim yıkılmadı desem yalan olur… Waikiki bölgesinde sahilin
tam üstünde boydan boya uzanan bir cadde var. İşte bu caddede
ne dilerseniz var. Restoran olsun mağaza olsun otel olsun sokak
sanatçıları bile var. Cıvıl cıvıl çok hareketli bir cadde. Bilmeyenlere
önerebileceğim harika bir restoran da o cadde üzerinde adı:
Cheesecake Factory (sadece cheesecake yok yemekleri çok güzel).
Bu restoranın kapısında en az bir buçuk saat bekledik diğer günler
2-2,5 saat, siz anlayın ne kadar da güzel… Alışveriş severler için ise
kocaman bir alışveriş merkezi var ismi Ala Moana, aradığınız her türlü
mağazayı burada bulabilirsiniz. Tarihi sevenler için ise kesinlikle Pearl
Harbor’u öneririm. Dediğim gibi biz otelden tur aldık fakat araba
kiralamayı düşünürseniz kendiniz de gidip gezebilirsiniz. Halen askeri
bir üs olarak kullanıldığından dolayı elinizde çantayla giremiyorsunuz
cüzdan cep telefonu ve fotoğraf makinesi harici bir şey taşımak yasak
oradaki dolaplara kilitliyorsunuz. İçine girince ise sizi ilk önce dev
ekranlı bir salona alıyorlar ve oranın tarihini, Japonların neden ve nasıl
saldırdığını baştan sona anlatıyorlar. Sonra sizi alıp batık bir geminin
üstüne yapılmış anıta götürüyorlar, sonra ise savaş denizaltısı ve
savaş gemilerinin içini gezebiliyorsunuz. Oraya gitmişken kesinlikle
görülmesi gereken bir yer.

It is as if you are in a dream. At that moment you say “it was just
like they told me”. If it were up to me I could stay and spent all my
summer there. But the natives told me that it was not a place for
living long term. This shattered my dreams a little. There is an avenue
parallel to the beach in Waikiki. There you can find everything you
could ever wish. There are restaurants, shops, hotels even street
performers. It is very lively. To the ones who never heard of it I will
suggest Cheesecake Factory. (not only cheesecake but also their
other foods are very good). We have waited for 1.5 hours at the
door of this restaurant sometimes 2-2.5 hours. This is the proof that
it is good. There is a huge mall for the shopping lovers named Ala
Moana and you can find every shop you look for in there. For the
history lovers I recommend Pearl Harbor. Like I said we bought tours
from the hotel but you can see them yourself by renting a car. Due to
it still being a military base you cannot enter with a bag in your hand.
To carry things aside from your wallet, mobile phone and camera is
forbidden. You lock your belongings to the lockers in there. When
you enter they first take you to a hall in which there is a large screen.
They explain why and how Japanese attacked. Then they take you to
a memorial made on a sunken ship. Then you can see the inside of
submarines and ships. It is a must-see while you are visiting Hawaii.
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Avrupa

Las Vegas’ taki

Sizce hem New York’u hem Paris’i hem Venedik’i hem de Mısır’ı bir
günde gezmek mümkün mü? Las Vegas’a gidince mümkün. Oraya
gitmeden önce araştırırken aşırı lüks ve temalı otellerin olduğunu
öğrenmiştim fakat Eiffel Kulesi’nin, Özgürlük Anıtı’nın ya da Keops
Piramidi’nin minyatür hallernin beni o şehirlere götüreceğini
düşünemedim. Anlayacağınız biz bir günde dünya turu yapmış olduk.
Havaalanından inince taksiciyle sohbet ederken ilk nereleri gezelim
diye sordum. “Caddenin başından sonuna kadar otellere girip girip
çıkın” dedi. Böyle duyunca ilk bir garipsedim. Otellerin içine elimizi
kolumuzu sallayıp girip gezmemize kızmayacaklar mıydı? Sonradan
öğrendik ki asıl amaç o’ymuş.
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Do you think it is possible to see New York, Paris, Venice and Egypt
in one day? It is if you go to Las Vegas. Before going I have learned
that there are themed and highly luxurious hotels in there but I did
not think that the miniatures of Eiffel Tower, Keops Pyramid or the
Statue of Liberty will take me to those cities. We nearly made a world
tour in one day. When we landed at the airport and while talking to
a taxi driver I asked where to visit first. He told me to just visit the
hotels alongside the avenue. At first I was dumbstruck when I first
hear this. Wouldn’t they do something if we just walk into the hotels?
Then we have learned that the real aim is that to make the people
just walk into hotels.

Kafamda şöyle bir resim canlandı oteller çiçek turistler ise arı; oteller turistleri kendi otellerine
çekmek için ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Gece ışıklı şovlar mı ararsınız, patlayan
volkanlar mı, sulu gösteriler ya da korsan şovları mı? Aklınıza gelip gelecek en ilginç gösterileri
orada izleyebilirsiniz. Her otelin akşamları farklı bir gösterisi oluyor ve belli saat aralıklarında
gerçekleşiyor. Turistler oralara akın ettikçe de oteller kazanç sağlıyorlar.
An image in my mind was that the tourists were bees and the hotels were flowers. The hotels
do everything in their power to attract the tourists. Light shows at night, erupting volcanoes,
watery shows or pirate shows are just a couple of the shows you can see there. Every hotel has
a different show in the evening in different times. When the tourists visit these shows the hotels
earn profits.
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“Oteller çiçek,
turistler ise arı...
Oteller turistleri kendi
otellerine çekmek için
ellerinden geleni ardına
koymuyorlar”
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“Las Vegas’ ta Show İzlemedim Demeyin “

Las Vegas kısaca şöyle; ortalama sıcaklığın aşırı olduğu bir çölün
üzerine çok geniş 6 şeritli bir cadde yerleştirilmiş, bu caddenin her
iki tarafında da anlattığım oteller var. Şehir bundan ibaret. Orada
yaşayanlar merkeze çok daha uzakta oturuyorlar. Çok basit bir şekilde
anlatılabiliyor fakat aksine yapılacak bir sürü şey var. Biz ilk gün
turistik otobüslerin rehberli şehir turuna katıldık bu sayede caddeyi
boydan boya gezdik nerde ne var görebildik. Ertesi gün de otellerin
içini tek tek gezdik hepsi birbirinden güzel devasa sanat eserleri
gibiydi. Hayran kaldık. Akşamki gece şovları için de bir tur satın
aldık. (kendiniz de gezebilirsiniz biz turu tercih ettik) Diğer akşamlar
ise dünyaca ünlü bir sirk grubunun (Cirque du Soleil) gösterilerine
gittik bu şovlar dünyada 20ye yakın sayıda ve 8 tanesi ise Las
vegas’taki otellerin içlerinde. Biz en çok tavsiye edilen ve boş yer
bulabildiğimiz 2 gösteriye gittik.(KA ve Zarkana) İki şov da birbirinden
çok farklı KA’nın kendine özel bir sahnesi var. Yatay duran sahne
hareketlenip 90 derece dik size dönük bir vaziyete geliyor. Zarkana
derseniz aklınızın hayalinizin alamayacağı akrobatik gösterilerle
karşılaşıyorsunuz. İnanılmaz derecede güzellerdi gitmişken kesinlikle
görmenizi öneririm görmeden sakın geri dönmeyin, Las Vegas’ta şov
izlemedim demeyin!

Las Vegas, in short, is like this: very large 6-lined avenue is placed
on a desert which the temperature is extremely hot and there are
hotels on the both side of this avenue. The whole city is like this.
People living there reside far away from the center. It seems very
simple when explained like this but there are lots to do. The first day
we attended the city tour with the touristic bus with a guide. Thus
we saw the whole avenue from one end to another and saw where’s
where. The next day we visited the hotels and each hotel was like
giant works of art. We were really impressed. We bought a tour for
the night shows. (you can see for yourself but we preferred the tour).
The other night we went to the show of a circus which is worldfamous (Cirque du Soleil). There are nearly 20 of these shows in the
world and 8 of them is inside the hotels in Las Vegas. We went to 2
shows which are most recommended and available (KA and Zarkana).
The two shows are very different from each other. KA has its own
stage. The horizontal stage moves and becomes 90 degrees vertical
towards you. In Zarkana you can see impressive acrobatic shows.
They were so amazing that I certainly suggest if you visit Las Vegas
make sure you see one of these shows.
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“Splendido, kıyı şeridinde yer
alan büyüleyici bir Benedictine
Manastırı olan ünlü Abbey’e
ev sahipliği yapmakta...”
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Caddenin iki ucunda da alışveriş severler için outlet merkezleri
vardı caddenin ortasında ise kocaman bir alışveriş merkezi.
Şehirden biraz uzakta olan Grand Canyon’a da bir uğrayın
derim. Otellerden tur almak mümkün. Bir daha ne zaman
göreceksiniz degil mi? Hazır bu kadar yakınlaşmışken
görülmeye değer… Grand Canyon tam bir doğa harikası
rengarenk kayaları, altından kilometrelerce aşağıyı cam
tabandan görebildiğiniz Skywalk’u ya da helicopter turları
elbet size de cezbedecektir. Skywalk’ta yürürken ya da
cam tabanın üzerene yatıp uçuyormuş havası veren –artık
yaratıcılığınıza kalmış- fotoğraflar çekebilirsiniz. Ya da
mağazalardan kızılderililere özgü aksesuarlardan alabilirsiniz.

There were outlet centers on the both sides of the avenue for
the shopping lovers. I suggest visiting Grand Canyon which is
not very far away from the city. It is possible to buy tours from
the hotels. It is a must-see when you have come so close.
Grand Canyon is a total natural wonder. The colorful rocks,
the Skywalk which enables you to see kilometers below from
a glass floor or the helicopter tours may attract you. You can
have photographs up to your creativity for example you can
take a photo while you lay down on the Skywalk. It will look
as if you are flying. You can buy accessories of the native
Americans from the shops.
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“Tarihten ziyade Teknolojiyi Keşfetmek...”

Eğlence tutkunlarına ise (normal derecede değil eğer aşırı uçtaysanız)
tavsiye edeceğim bir otel var ismi Stratosfer. 350 metre yükseklikte
bir hız trenine binmek size korkunç gelmiyorsa orası tam sizlik.
Eee koca Las Vegas’ı anlattın hani kumarhaneler derseniz; orada
kumar makinesi görmekten usanacağınız için biraz es geçtim size
havaalanında karşılaşılıyorlar ve yine birlikte veda ediyolar son
kuruşlara da yazık olmasın diye.
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For the entertainment seekers (especially if you are on the extreme
side a little bit) I would recommend a hotel named Stratosphere. If
Riding a speed train in 350 meters high does not look scary for you
then it is the place for you. If you ask about the casinos since there
are nothing but casinos I have left that part a little unmentioned. You
will get tired of seeing casinos. They will greet you at the airport and
then say goodbye at the airport again when you are leaving.

“Eğlenmek istiyorsanız, tarih değil
de biraz teknolojiyi keşfedeyim
derseniz bence ilk durağınız Las
Vegas olsun...”
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“ Gösteri ve Eğlence Duraklarında Durmak Gerek...”

Tüm büyük otellerin içinde devasa casinoları var birbirinden farklı
oyunlar makineler masalar görebilirsiniz. Tabi ben yaşım tutmadığı
için uzaktan gözlemlerimi aktarıyorum size, kumarhanelere girmek
için dahi 21 yaşında olmak gerekiyormuş. Eğlenmek istiyorsanız, tarih
değil de biraz teknolojiyi keşfedeyim derseniz bence ilk durağınız Las
Vegas olsun.
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There are huge casinos in all the hotels and each has different
games, machines, tables. Of course I am only telling you what I saw
from afar because I am not of age. You should be 21 to enter the
casinos. If you want to have fun and try to explore not history but
technology then Las Vegas should be your first stop.

Yoldan geçerken izleyebileceğiniz gösteriler;

Shows you can watch while passing down the road;

Bellagio Hotel - Dev Süs Havuzu Gösterisi
Mirage Hotel - Akşam Patlayan Volkanı
Treasure Island Hotel - Korsan Show
Luxor Hotel - Titanic Sergisi ve
Bodies Sergisi (Meraklılara kesinlikle tavsiyemdir)
Stratosfer Hotel - Tepesindeki Eğlence Merkezi
Fremont Caddesi - Tavandaki dev ekranda
Queen Show (We Will Rock You)

Bellagio Hotel - Giant Pool Show
Mirage Hotel - Nightly Erupting Volcano
Treasure Island Hotel - Pirate Show
Luxor Hotel - Titanic exhibition and Bodies exhibition
(recommended for interested people)
Stratosphere Hotel - Entertainment center at the top
Fremont Avenue Queen - Show on the giant screen
(We will rock you)

“Türkiye’nin
kış turizmi tanıtımı için
büyük fırsat...”
Kış turizmini markalaştırmak için bu yıl yeni bir salon açan EMITT
Fuarı’na dünya kış turizminin devleri büyük ilgi gösteriyor. Muhteşem
Alpleri, kayak tesisleri ve otelleriyle Avrupa’nın ve dünyanın önde
gelen kış turizmi ülkelerinden Avusturya, kış turizmindeki engin
deneyimini EMITT ile paylaşıyor. 30 Ocak - 2 Şubat 2014 tarihleri
arasında TÜYAP’ta 18. kez düzenlenecek olan Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’in mevcut salonlara
ek olarak kış turizmine özel bir salon ayırmasının ardından, dünya
kış turizminin önde gelen ülkeleri ve merkezleri rotayı 2014 EMITT
Fuarı’na çevirmiş bulunuyor.
The giants of the winter tourism show a great deal of interest in the
EMITT fair who opens a new hall this year to make winter tourism a
brand. Austria, one of the leading winter tourism countries of Europe
and in the world with the wonderful Alps, ski resorts and hotels; will
be sharing its winter tourism experience with EMITT. Between 30
January and 2 February 2014; 18th of Doğu Akdeniz Uluslararası
Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT (Eastern Mediterranean International
Tourism and Travel Fair) will be held in TÜYAP has created another
hall special for winter tourism as an addition to the other halls; the
leading countries and centers of winter tourism has turned their
destination towards 2014 EMITT Fair.
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Türkiye’nin kış turizminde sahip olduğu yüksek potansiyele vurgu
yapan ve çalışmalarıyla EMITT’in kış turizmi projesine geniş destek
sağlayan Avusturya Ticaret Müşavirliği işbirliğiyle dünyanın en eski
kış turizmi ülkesi Avusturya’nın engin tecrübesi fuara taşınıyor.
2014 EMITT Fuarı’na katılan sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerin
bu yıl Türkiye ve dünyanın iddialı kış turizmi merkezlerini de
yakından tanıma fırsatı bulacağını ifade eden Ekin Fuar Direktörü
Hacer Aydın, özel salon tahsisinin ardından dünya kış turizmi
devlerinden Avusturya’nın fuara katılarak verdiği desteğin EMITT
ve Türkiye için çok değerli olduğunu belirtiyor.Türkiye’nin Bursa
Uludağ ile başlayan ve Bolu, Erzurum, Erzincan, Isparta, Kayseri,
Kastamonu, Antalya, Bitlis, İzmir, Ağrı, Kocaeli, Bingöl, Gümüşhane
ve Kars’ta hızla gelişen kış turizmi merkezleri ve tesislerinin tanıtımı
için 2014 EMITT Fuarı’nın büyük bir fırsat olacağını dile getiren
Aydın, dünyanın önde gelen kış turizmi merkezlerinden aşağı
kalmayan Türkiye kış turizmi imkanlarının bu yıl dünya çapında
görücüye çıkacağının altını çiziyor.

With the cooperation of the Austria Commerce Counselor which
supports the winter tourism project of EMITT with the works
focusing the high potential Turkey has on the winter tourism, the rich
experiences of Austria which is the oldest winter tourism country in
the world will be shared in this fair. Hacer Aydın who is the Ekin Fair
Director says the sector professionals and visitors attending 2014
EMITT Fair would have the opportunity to know Turkey and other
winter tourism centers of the world better and Austria’s attendance to
the fair as one of the world’s leading winter tourism countries would
be a great support for Turkey and EMITT. Aydın who mentioned that
2014 EMITT Fair would be a great opportunity to promote the winter
tourism centers and resorts of Turkey starting with Bursa Uludağ and
then later improved with Bolu, Erzurum, Erzincan, Isparta, Kayseri,
Kastamonu, Antalya, Bitlis, İzmir, Ağrı, Kocaeli, Bingöl, Gümüşhane
and Kars, highlights that the Turkish winter tourism opportunities
which would never fall short of the world’s leading winter tourism
centers would be seen world-wide this year.

“Avusturya
kış turizminden
10 milyar dolar
kazanıyor”

Türk turizminde deniz, kum, güneş anlayışının kırılma aşamasında
olduğunu belirten Aydın, coğrafi güzellikler ve gelişmiş altyapı
imkanlarıyla Türkiye’nin kış turizmi bakımından da büyük fırsatları
barındıran ülkelerin başında geldiğine vurgu yapıyor.
Avusturya’nın dünyanın en eski kış turizmi ülkesi olduğunu ifade
eden Aydın, her yıl milyonlarca turistin kayak için Avusturya’yı tercih
ettiğini ve ülkenin kış turizminden yılda 10 milyar dolar gelir elde
ettiğini kaydediyor. Türkiye’nin sahip olduğu kış turizmi potansiyelinin
Avusturya seviyesinde olduğunu belirten Aydın, kış turizmi
merkezlerimizin sağlam bir altyapıya ve eşsiz doğal güzelliklere sahip
olduğunu, doğru tanıtım stratejileriyle kış turizmde birkaç yıl içinde
büyük bir patlama yaşanmasının mümkün olduğunun altını çiziyor.

Aydın who mentioned that the sea, sand, sun understanding in the
Turkish tourism is about to be broken and highlights that Turkey is
one of the leading companies having opportunities by view of its
geographical beauties and improved infrastructure. Aydın mentioned
that Austria was the oldest winter tourism country in the world and
each year millions of tourists preferred Austria and the country earns
10 billion dollars from winter tourism. Aydın who goes on to say that
Turkey has the same level of winter tourism potential as Austria and
it would be possible to have a boom in the winter tourism in our
country with the right promotion strategies since the winter tourism
centers in Turkey have strong infrastructure and there are unique
natural beauties.
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“Avusturya,Alpler’i ve muhteşem kış turizmi tesisleriyle Emitt’te
yeralmaya hazırlanıyor”
1 8 .Y ıl

2014 EMITT Fuarı’nda kış turizmine ayrılan özel salonda dünyanın
önde gelen kış turizmi merkezleriyle Türkiye’nin kış merkezlerinin
bir arada bulunmasının da büyük avantaj olacağına dikkat çeken
Aydın, fuar boyunca dünyanın 70 ülkesinden gelen binlerce turizm
profesyonelinin Türkiye’nin kış turizmi imkanlarını yakından tanıma
fırsatı bulacağını da sözlerine ekliyor.

Aydın says that it would be a great advantage to have the Turkish
winter tourism centers with the world’s leading winter tourism centers
in the same hall in 2014 EMITT and adds that thousands of tourism
professionals from 70 countries of the world will have the chance to
know the winter tourism offers of Turkey better during the fair.

Emitt Fuarı Emitt Fair
EMITT Fuarı ilk kez 1997 yılında İstanbul’da TÜYAP Tepebaşı Fuar
Merkezi’nde Voyager - Uluslararası Turizm ve Tatil Fuarı adıyla
gerçekleştirildi. 1998 yılında Voyager adıyla gerçekleştirilen fuar
üçüncü yılına girerken hızla büyüdü ve 1999’da TÜYAP Beylikdüzü’ne
taşınarak 4 salonda 7000 metrekarelik bir alanda gerçekleştirildi.
Fuar, 1999 yılından bu yana EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası
Turizm ve Seyahat Fuarı adıyla düzenlenmektedir. Bölge ülkelerinden
ve uluslararası turizm camiasından büyük ilgi gören EMITT Fuarı,
yalnızca katılan ülke sayısı, kurulan stand ve alan olarak büyümekle
kalmadı, Türkiye turizm sektörünün aynası oldu. Birçok ilke imza
atan EMITT Fuarı, 15 yıl içinde Avrupa’nın en büyük 5. Turizm Fuarı
olmayı başardı. Fuar, önümüzdeki dönemde gerek yurtdışı gerekse
yurt içinde farklı projeleri hayata geçirmeyi planlamaktadır. Dünyanın
önde gelen fuar kuruluşlarından biri olan ITE Group PLC, 2009 yılında
Ekin Fuar A.Ş. ortakları arasına katıldı.

www.emittistanbul.com
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EMITT Fair first held in 1997 in Istanbul with the name Voyager Uluslararası Turizm ve Tatil Fuarı (Voyager – international tourism
and textile fair) in Tepebaşı TÜYAP Exhibition Center. In 1998 the
fair held with the name Voyager and with its third year it got bigger
and in 1999 moved to TÜYAP Beylikdüzü and was held in a 4 hall
and 700 square meter area. Since 1999 the fair is being held with
the name EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat
Fuarı (Eastern Mediterranean International Tourism and Travel
Fair). Emitt fair which received a huge interest from other countries
and international tourism professionals not only have grown in the
number of attending countries, halls and stands set but also have
become a mirror of Turkish tourism sector. EMITT fair which broke
the grounds for lots of subjects has achieved to become the 5th
biggest tourism fair in Europe in 15 years. Fair is planning to actualize
different projects both in Turkey and abroad in the next period. ITE
Group PLC which is one of the leading exhibition companies of the
world has joined among the partners of Ekin Fuar A.Ş.
www.emittistanbul.com

Marina Yacht Club Bodrum ‘un Milta Marina ve BAYK’ın katkılarıyla
düzenlediği Vodafone Red Famous Cup yelken yarışlarının sekizincisi
Bodrum’da gerçekleşti. Her sene yeni bir heyecan ve farklı isimlerle
gerçekleşen “ Vodafone Red Famous Cup”ta bu sene; Gani Müjde,
Belma Canciğer Müjde, Alp Kırşan, Ivana Sert, Sarp Akkaya, Kaya
Akkaya, Berke Üzrek, Pascal Nouma, Mehmet Aslantuğ, Berna Laçin,
Billur Kalkavan, Buğra Bahadırlı, Burak Hakkı, Kenan Vural, Tayanç
Ayaydın, Ece Erken, Akın Altan, Hande Subaşı, Zeyno Gönenç, Yonca
Evcimik, Ozan Güven, Bekir-Göksu Derya Aksoy, Serbest Dalgıç
Şahika Encümen, Ece Vahapoğlu, Ümit Erdim, Ersin Korkut,Güneri
Civaoğlu, Fatih Erkoç gibi ünlü isimler yarışçılarla birlikte rüzgara karşı
yelken açtılar.
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the eighth of Vodafone Red Famous Cup sail races was held in
Bodrum with the contributions of Marina Yacht Club Bodrum ,
Milta Marina and BAYK. “ Vodafone Red Famous Cup” which is
held every year with new excitement and the attendance of new
people, this year had as guests: famous people Gani Müjde, Belma
Canciğer Müjde, Alp Kırşan, Ivana Sert, Sarp Akkaya, Kaya Akkaya,
Berke Üzrek, Pascal Nouma, Mehmet Aslantuğ, Berna Laçin, Billur
Kalkavan, Buğra Bahadırlı, Burak Hakkı, Kenan Vural, Tayanç Ayaydın,
Ece Erken, Akın Altan, Hande Subaşı, Zeyno Gönenç, Yonca Evcimik,
Ozan Güven, Bekir-Göksu Derya Aksoy, Serbest Dalgıç Şahika
Encümen, Ece Vahapoğlu, Ümit Erdim, Ersin Korkut,Güneri Civaoğlu,
Fatih Erkoç and racers sailed towards the wind.

“Sadece

Yelkenler

Çekilen

Değil, HTC One Mini İle

Fotoğraflar

Yarışın ilk gününde Bodrum Kalesi açıklarından start alan
tekneler,16-20 knot kuzey-kuzey batıdan esen rüzgar ile 17 millik
Bodrum - Kıstak Adası - Bodrum offshore rotasında yarıştılar. Yarışın
ikinci gününde ise rüzgarın 25-27 knot esmesi nedeniyle yarış iptal
oldu.

Da Yarıştı”

in the first day of the race the boats started upon the shores of
Bodrum fortress raced through the Bodrum – Kıstak island – Bodrum
route of 17 miles in length with the wind blowing with 16-20 knots.
In the second day of the race, the race is cancelled due to the wind
blowing with 25-27 knots.
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“Marina Yacht Club İşletmecisi”

Şenkar Öztüzün Kimdir?; 1965 Ankara doğumlu olan Öztüzün, ilk,
orta ve liseyi İstanbul’da okudu. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler
bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Bodrum’da işletmeciliğe
başladı. Öztüzün, eski milli yelkencidir. Bodrum’da ilk yelken eğitimini
başlatarak, içlerinde Türkiye şampiyonları ve milli takımda yer alan
sporcular yetiştirmiştir. Halen Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü
üyesidir. Bodrum’da yat yarışlarının başlamasına katkısı büyük olan
Öztüzün, Bodrum’lu 2 Laser Sporcusunun 2012 Olimpiyatları’na
hazırlanmasıyla ilgili ‘Bodrum Olimpik Hareketi’nin de başında yer
alıyor. İşletmeciliğe Barlar Sokağı’nda Avlubar ile başlayan Öztüzün,
halen Bodrum’da Liman Köftecisi ve Marina Yacht Club’ın sahibi ve
işletmecisi olarak iş hayatına devam etmekte.
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Who is Şenkar Öztüzün?; Öztüzün was born in 1965 in Ankara
and studied elementary school, middle school and high school
in İstanbul. He was graduated from Marmara University Political
Sciences faculty. In 1993 he started management in Bodrum.
Öztüzün is an ex national sailing racer. He started the first sailing
training in Bodrum and trained sportsmen for the national team
including the ones who got Turkish Championships. He is still a
member of Bodrum Open Sea Sailing Club. He had a great deal of
support for the start of the sailing races in Bodrum. He is the head
of “Bodrum Olympics Movement” about the training of the 2 laser
sportsman from Bodrum he started management in the bars street
with the Avlubar and still goes on as the owner and manager of the
Liman Köftecisi and Marina Yacht Club.

“Famous Cup’ın bu sene 8.cisini düzenliyoruz. Bu
yarışı yapmamızdaki amacımız, öncelikle sporda
son dönemde kazanma ve kaybetme üzerine kurulu
olduğu için her şey biz bunu biraz değiştirelim
istedik. Sporun katılma ve eğlence yönünü ortaya
çıkartalım istedik. Aynı şekilde Yelken’in yayılması
ve yeni yelken elçileri de kazanmak için ünlüleri
davet edip, tekneye bindirip, onlara yelkeni tanıtıp
onların da bu sporu sevmesi tanıtması için çaba
gösteriyoruz.
Marina Yacht Club Manager Şenkar Öztüzün; This
year we hold the eighth “Famous Cup”. The aim
of this race is to change the lately growing trend of
its all about winning and losing. We tried to focus
on the attendance and fun side of the sports in the
same way to spread the sailing sport and gain new
enthusiasts. That is why we invited famous people
and make them get on a boat, promote sailing to
them and make them love sailing and then make
them promote it.
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Ödül töreni 22 Eylül Pazar günü Marina Yacht Club
Bodrum’da Gani Müjde sunumu ile başladı. IRC 1 Sınıfı
birincisi VODAFONE BOREAS, IRC 2 Birincisi OAKLEY
MATADOR, Irc 3 Birincisi EFES-PORAZ,Irc 4 birincisi 3 T,
Destek sınıfı birincisi HARMAN tekneleri oldu.Vodafone
Red Famous Cup IRC Genel sınıfı Birincisi OAKLEY
Matador teknesi ile Cüneyt Büyükuçak ve ekibi oldu.
The awards ceremony started on 22 September Sunday
on Marina Yacht Club Bodrum with the presentation of
Gani Müjde. The awarded boats were: IRC 1 Class first
place VODAFONE BOREAS, IRC 2 first place OAKLEY
MATADOR, Irc 3 first place EFES-PORAZ, Irc 4 first place
3 T, support class first place HARMAN. Vodafone Red
Famous Cup IRC General Class first place went to Cüneyt
Büyükuçak and his crew with OAKLEY Matador boat.

Gani MÜJDE
Teknelere dağıtılan HTC ONE MİNİ akıllı telefon ile çekilen
fotoğraflar arasında yapılan yarışmada Berna Laçin’in çektiği
fotoğraf en iyi fotoğraf hikayesi seçildi. Yarışçılar ödüllerini sanat,
spor, basın ve siyaset camiasının en önde gelen isimlerinden
aldıktan sonra, Fatih Erkoç & Zafer Çebi Orkestrası’nın gönülleri
fetheden şarkıları ve enfes müzik ziyafeti ile yarışın yorgunluğunu
attılar.
In the contest made between the photographs taken with the
HTC ONE MINI smartphones distributed to the boats, the
photograph taken by Berna Laçin has been chosen as the best
photo story. After the racers received their awards from the
leading names of art, sports, press and politics world they rested
with the music from the Fatih Erkoç & Zafer Çebi Orchestra.
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Ersin KOÇ
“ Ben de bir turizmciyim. Turizm acentam var. 2013 yılı
Türkiye’deki olaylar yüzünden oldukça durgun geçti.
Dileğimiz 2014 yılının beklentilerimize cevap vermesi”

Alp KIRŞAN

Ivana SERT

Ivana SERT

“Acunmedya.com olarak gittiğimiz
ülkelerde Türkiye’nin tanıtımı fazlasıyla
gerçekleştiriyoruz. Bizleri tanıyor ve seviyorlar.
Türk insanını gerçek haliyle tanıyorlar. İşimiz
gereği geziyoruz. Hiçbir zaman turist olarak
kendimi görmedim.”

“ Mesleğimiz gereği çok geziyoruz.
Gittiğim ülkelerde öncelikle ilgilendiğim
o ülkenin kültür ve sanatını, yemeklerini
yakından tanımak”

“ Bir sporcu olarak bir sürü ülkeler ve şehirler
geziyorum. Gittiğim her yerde bir ailem var
diye düşünüyorum. Tanıyorlar ve seviyorlar.
Ve sürekli davet alıyorum. O yüzden kendimi
turist olarak hissedemiyorum. Sanki yıllardır
tanıyormuş gibi bir sıcaklıkla konaklıyorum”
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Out Of Work
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“ Bodrum, İstanbul değildir.
Bodrum, Türkiye Değildir. Bodrum Başka Bir Ülkedir...”

Ünlü Karikatürist Bedri Koraman’ı Bodrum Torba’daki evinde yılların
yönetmeni Ersan Başbuğ ve Delfi Hotel Müdürü Mehmet Delfioğlu
ile ziyaret ettik. Akşam çaylarımızı içerken Koraman bize Bodrum’u ve
bugünlere gelirken yaşadıklarını anlattı.
Koraman; “Biz yıllar önce İstanbul’dan ancak Şile’ye gidebiliyorduk.
Ekonomik olarak Bodrum, Marmaris bunlar uzak geliyordu bize.
Zaten gazetelerde dikiş tutturmaya çalıştığımız için tatil fikri diye
bir şey yok o zamanlar. 2012 sayılı Basın Kanunları falan da yok,
patronun iki dudağı arasındasın. Kaşını gözünü beğenmese, güle
güle diyebiliyorlardı. O yüzden hep masa başında oturup çalışmak
zorundaydık. İşte hafta sonları Şile’ye kaçıyorduk. Mesela Şile’ye ilk
gittiğim günlerde şaşırmıştım benim doğup büyüdüğüm Bafra’da
kapı kilitleri yoktu. Hırsızlık mırsızlık falan hiç yoktu. Cinayet zaten
hiç olmazdı. Eski bir Rum Kasabası orası, Rum terbiyesiyle, suçsuz
bir kasabada büyüdük. İstanbul’da tabi her türlü şey var. Şile’de bir
baktım ki kapılar kilitsiz. Bir süre sonra Şile müdavimi olduk. İsmet Ay
başta olmak üzere çok dostlar edindik. Zeki Müren ile Ali Poyrazoğlu
daha sonra katıldı. Bütün tiyatrocular, gazeteciler, sanatçılar hep
Şile’ye gelirdi. Zamanla Sabahattin Eyüboğlu’nun Mavi Yolculuk fikri,
teknelerle dolaşmak fikri falan filan, o sohbetler derken, dişimizi sıktık
kanun da çıkınca izin haklarımız doğdu Örsan Öymen ile Bodrum’a
kaçmaya başladık. Tabii buraya kaçmaya başlayınca bir de baktık
ki bizim gibi buraya kaçan insanlar çoğalıyor. Yazarak çizerek bir
Bodrum miti yarattık. Bunların içinde Sabahattin Eyüboğlu, Melih
Cevdet de vardı. Birçok kişi Bodrum’a gelmeye başladı. Fakat en
hızlı müdavimi Örsan ile ben olduk. Çünkü işim olarak en parlak
dönemindeydim. Takım içersinde eli yüzü düzgün bizler varız.
Baktık ki buraya da sol fikir yayıldı 60’ lı yıllardaki bütün üniversiteli
genç kızlar hepsi komünist yada öyle zannettiler kendilerini...Bizleri
görünce kapıları açtılar, 60’ların sonlarına doğru buraya geldik Örsan
beyin ölmesi üzerine Bodrum’a hastane açıldı. Örsan Öymen ismini
hastaneye ben verdim. Onun burada ölmesi hazin bir hikayedir.
Koskoca Bodrum’da bir tane Devlet Hastanesi var, 2 doktor var ve
burada adam kalp krizi geçiriyor. Akşam kadın doktor, bir akşam
tutuyor hastane de, ertesi gün İzmir’e yolluyor. Halbuki biliyoruz ki
bütün doktorlarla konuşuyoruz ki kalp krizi geçiren adam hastaneye
yetiştirilirse onu Azrail bile ellerinden alamaz. Ama burada 24 saat
adamı tutmak yerine İzmir’e götürülseydi geç kalınmamış olacaktı.
İzmir’e gittiği zaman nefes alıyormuş ama kurtulması imkansız hale
gelmiş.
.

Koraman; “We could only travel from İstanbul to Şile years before. In
an economic way Bodrum and Marmaris always seemed so far. There
was no idea of having a holiday at that time because I have been
trying to get a hold on a job in a newspaper. There were no press law
of 2012 at that time and we were depending on our boss. They could
fire you when they didn’t like you.
That was why we had to sit down and work constantly. On the
weekends we were retreating to Şile. I was surprised the first time
I went there. There were no door locking in Bafra where I grow up.
There was no thievery. No murder. It was an old Rum town and
we have grown up with the town’s manners without any crime. OF
course in İstanbul there are all kinds of things. In Şile I have noticed
that the doors are without locks. A little later we became regulars in
Şile. Starting with İsmet Ay we had many friends. Later Zeki Müren
and Ali Poyrazoğlu joined. All the actors, journalists and artists were
coming to Şile. With time the idea of Mavi Yolculuk (Blue Journey)
from Sabahattin Eyüboğlu, the ideas of having boat trips and talking
about these ideas, we have waited and when we have our leave
rights we have started to retreat to Bodrum with Örsan Öymen.
When we have started doing this we have realized that the number
of people retreating Bodrum is increasing. By writing and drawing we
have created a Bodrum myth. We had Sabahattin Eyüboğlu, Melih
Cevdet in our group. Lots of people started to come to Bodrum. But
the regulars were me and Örsan. Because it was the brightest period
in my career. We were the only presentable ones in the group. We
saw that leftist ideas started to spread in here. All the girls in 60’s
were communists. Or they thought they were at that time. When
they saw us they opened all the doors. We came here at the end of
60’s and when Mr. Örsan died, a hospital was opened in Bodrum.
I gave the name Örsan Öymen to the hospital. It is a sad story of
him passing away in here. There were only one state hospital and 2
doctors in all Bodrum and the guy was having a heart attack in here.
A female doctor keeps him in one night and next day she sends him
to İzmir. But we know from our talks with the doctors that once a man
had a heart attack and taken to a hospital he can be saved. If they
could send him directly to İzmir instead of keeping him for 24 hours,
it wouldn’t be so late. He was breathing when he reached to İzmir
but it was impossible then to save him.

117

“Bodrum aşk cennetidir. Bodrum‘a gelip de aşk yaşamadan
dönen insan talihsizdir”

Yani o acıklı bir hikaye. Biz Örsan’la yazdık, çizdik. Başkaları da yazdı,
çizdi, bir Bodrum miti oluştu. Ben bunu haftalık karikatürlerimde de
10 -12 sayılık ‘Bir Bodrum’ diye Sabah’ta anlattım. Bodrum,İstanbul
değildir, Türkiye değildir, Bodrum başka bir ülkedir burada. Kaç göç
yoktur burada. Ben karikatür çizdim. Belediyeden giderken solda
deniz kenarında bir cami var. Küçük caminin imamı, Örsan ile birlikte
rakı içiyoruz. İmamda bizimle beraber içiyor. Bak diyor ezan zamanı
geldi. Kalkıp giderken sesleniyoruz ‘’ezanı kısa kes, rakı bekler de
balık beklemez’’ diyoruz. Böyle bir esprinin karikatürünü çizdim ben.
Bodrum’da herkes eşit, herkes yaşam sevinci içersinde, herkes
özgür. Yavaş yavaş bu Bodrum’un reklamı ile buraya gelenler büyük
şehir ahlakını, kasaba ahlakını buraya getirdiler. Burası kasaba
değildi burası cennetti. Yavaş yavaş burada da başladı dedikodular.
Bodrum’un suyu bile şerbetli derler. Beyinlerden, beyinlere elektrik
gider. Herkes temiz elektrik yolladığı için libidolar arsında aşk
alışverişi vardır. İstanbul’da merhaba deyip geçtiğin bir kadın, burada
gözüne başka görünür. Erkek için de kadın için de bu böyle. Bodrum
aşk cennetidir. Bodrum‘a gelip de aşk yaşamadan dönen insan
talihsizdir. Ya aptaldır yada duygu yoktur.
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It was a sad story. We have written and drawn with Örsan. Other also
written and drew and a myth of Bordum was created. I have drawn
this on Sabah as “One Bodrum” in my weekly cartoons for 10-12
issues. Bodrum is not İstanbul, it is not Türkiye; Bodrum is another
country. Bodrum is different. There is a mosque near to seaside at
the left from the municipality. The imam of the mosque, Örsan and
me were drinking rakı. The imam is drinking with us. Then he says it
is time for prayer and leaves. And we tell them “cut the prayer short,
rakı will wait but the fish wont!” I have drawn the caricature of such
witty humor.
Everyone is equal in Bodrum. Everyone is full of life and free. With
the promotion of Bodrum people started to came here and they
bring the morals of big cities with them. It was not a town but a
heaven. They even say that the waters of Bodrum contain sherbet.
You get different electricity from people. And since you get such
reaction from people there are good relations. There is love between
the libidos. A women to whom you only say hello and then run away,
seems different to you in here. This is the same for men too. Bodrum
is a heaven of love. A person who visits Bodrum and would not fall in
love with someone is an unlucky person. Either he is stupid or he is
devoid of feelings.

“ Bodrum göz bebeğimizdir. Kusurlarıyla da severiz.
Güzellikleriyle de övünürüz ”

Kadın-erkek ayrımı yapmak istemiyorum. Çünkü ben bu aşk
hikayelerin de kadınları daha aktif olduklarını hatta aşkı başlatan
olduğunu iddia eden bir adamım. Ben hayatımda hiçbir kadının
peşinde koşmadım. Gençlik 17 -18 yaşlarında bir defa bir kıza atak
yaptım. Öyle bir tavırla karşılaşınca tak orda uyandım. Ben hiçbir
kadına kur yapmamaya karar verdim ve birazda kıçımıza şöhret
eklenince o pervane bizi uçurmaya başlayınca öyle böyle geldiler.
Babıali’de o zaman tv yok, bir karikatürle hükümet düşürecek kadar
güçlü büyüdük. Öyle bir Babıali vardı. Milliyet Gazetesi en güçlü
gazete idi. Yabancı basının referans aldığı tek gazeteydi. Hürriyet
Gazetesi’nde fıkra sütunu yoktu. Magazin olarak çıkıyordu.
Bodrum bugün de yine aşk şehri ama işler biraz karıştı. Bodrum
müstakil bir ülke olmaktan çıktı. Türkiye’de ne kadar pislik varsa
bulaşabildiği, İstanbul’daki kadar Bodrum’a da bulaşmaya başladı.
Tabi ekonomik gelişme ile birlikte ahlaki yozlaşma da beraberinde
gelir. Ekonomisi zayıfken halim selim bulduğunuz bir insanın cebine
de biraz para girince nasıl değiştiğini görmüşsünüzdür. Yani bu
tabi en basit anlatımı... Böyle zenginleşen şehirlerde, ahlak biraz
bozuluyor. Buna rağmen Bodrum, yine Bodrum’dur. Yine de Bodrum
göz bebeğimizdir. Kusurlarıyla da severiz.
Güzellikleriyle de övünürüz.

I don’t want to make discrimination between woman and man.
Because I am a kind of guy who believes that woman are more active
or even the starters of this kinds of love stories. I never chased any
woman in my life. In my youth one time when I was 17-18 I have
chased one and when I met with such an attitude I woke up. I have
decided to never court another woman. Add this a little fame and
women came somehow with it. There is no television in Babıali at
that time. We have grown up with power so that with one caricature
the governments would fall. Such was the Babıali at that time. Milliyet
was the strongest newspaper. It was the only newspaper referenced
by foreign press. There was no caricature section in the Hürriyet
newspaper. It was printed as a magazine. Bodrum is still a city of
love but things got a little confusing. Bodrum is not a private country
anymore. The worst in Turkey, to such extent in İstanbul, started to
enter into Bodrum as well. Economic growth always brings the moral
deprivation. You all have seen someone who was docile when he was
poor and how he changes when he became rich. This is the simplest
explanation of course. In the cities which grew wealthy such as this
the morals got a little corrupted. Still Bodrum is the apple of our
eye. We like it event with its imperfections. We are proud with its
beauties. I am residing here for 7-8 years without going to Istanbul.
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7-8 senedir İstanbul’a gitmemecesine burada oturuyorum. İstanbul’a
2 yada 3 defa gitmişimdir. Trafik problemi çok fazla. İki buçuk üç
saatte bir yere gidiyoruz. Kaçalım buradan diyoruz her seferinde.
Şimdi gitmek istemiyorum. Örsan’ın burada hak etmediği bir
şekilde yanlış tedavi uygulanması üzerine hastaneler açılmaya
başlandı. Bunların içersinde en iyi Alman Hastanesi. Bize de çok
iyi davranılıyor. Pahalı bir hastane sahibi bir gün telefon etti.
‘’Duydum ki para ödüyormuşsun bundan böyle ölünceye kadar
para ödemeyeceksin, girip çıkacaksın’’deyince... Sağlık konusunda
böyle bir garantiyi almak iyi. Bu beni çok rahatlattı. Şimdi ben
her bir bahaneyle gidebiliyorum. Çok büyük bir garanti. Emekli
maaşlarıyla ve iki ev kirasıyla yaşıyorum. Bu arada hastane masrafı
oldukça yüktü. Ben ilk sergimi Hollanda’da açtım. Ben uzun yıllar
sergi açmak, kitap yazmak gibi şeylerden uzak durdum. Çalışıp
üretmek yetiyordu. Gerisi beni ilgilendirmiyordu. Meğer böyle şeyler
yapmak lazımmış. Mengü Ertel’in dediği gibi biyografi yazarken
lazım oluyormuş. Anılarım kitabını kendim yazıyorum. Biraz zahmetli
oluyor. Ben çocukluğumda ortaokula giderken Hükümet Konağı’nın
karşısında han vardı. Babamın iş yeriymiş. İlk tavlamı orada oynadım.
Orada 10-12 yaşlarında iddialı başladım ve tavlayı hep sevdim.
Babam kumarbazmış servetler yemiş. Ağa çocuğu, kolyeler hep
kumara gitmiş. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki erkek çocukları hep aç,
kadınsız büyütüyorlar. Şimdi değişti tabi... Bizim zamanımızda el ele
tutuşamazdık. Kadınsız büyüyen nesillerdik. O zaman kadın isterse
olayın olmamasına imkan yoktu” Bedri Koraman ve değerli eşi Nil
Hanım’a sonsuz mutluluklar diliyoruz.
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I have only been to Istanbul 2 or 3 times. There is so much traffic.
You commute to one place in 2,3,5 hours. Every time I am there I
tell myself I have got to get out of here. Now I don’t even want to
go. Hospitals opened here after the wrong treatment Örsan got. The
best one is the Alman Hospital. They treat us very well. The owner of
an expensive hospital called me one day. “I have heard that you have
been paying. From now on you will not pay until you pass away.” It
is very good to have a guarantee about my health. It puts my mind
in ease. Now I am going there with any excuse. This is a very big
guarantee. I am living on my retirement pensions and rents collected
from 2 houses. The hospital expenses were heavy. I have opened
my first exhibition in Netherlands. I have stayed away for long years
from opening exhibitions, writing books. Working and producing
were enough for me. I did not care about the rest. It seems doing
things like that was necessary. As Mengü Ertel said it is helpful when
writing a biography. I wrote my memoirs myself. It is hard work.
When I was at middle school there was a han at the opposite of the
governor’s office. That was the workplace of my father’s. I played
my first backgammon there. I was 10 or 12 and I was a challenging
player and I always liked it. My father was a gambler and he spent
lots. He gave all he had to gambling. We live in a country where they
let the boys grow up without food and women. It all changed now
of course. We could not hold hands back then. We grow up without
women. Back then everything could have happened if women want
it that way.” We wish happiness to Bedri Koraman and his wife Mrs.
Nil.
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Hikayenizi bizimle paylaşır mısınız? Nasıl ve ne zaman
başladı bu merak?
5 yaşında renk ve çizgi ile tanışıp yüreğime resim aşkını koyup;
yanıma hayallerimi, hedeflerimi alıp; yılmadan bugünlere gelen
sıradan ama yaptıkları ile sıradışı bir insan Hasan Kale... Yıllar içinde
Minyatür Sanatı ile tanışıp hocalarımı çok eski yıllardan seçip, Mehmet
SiyahKalem’den fırçanın kıvraklığını, Levni’ den renk ve ahengi...
Nakkaş Osman’dan sultan portrelerinin inceliklerini öğrenip kendi
çizgimi yaratmanın mutluluğu ve huzuru içindeyim. Ne kadar ince
çizgiler çizdiğimi görüp ne kadar küçük yapabilirim sorusu takılana
kadar... İki yolum vardı; ya bu soruya cevap vermeyip keşkelerle
yaşamak, yada soruyu cevaplayıp yoluma devam etmek...
Ben biraz abattım galiba...

Would you share your story with us? How and when did this
interest started?
Hasan Kale is a common man who met with color and drawing at
the age of 5 and fell in love with it then took this love of painting,
dreams and goal and reached today fearlessly but he is extraordinary
when it comes to his works. Over the years I have met with Miniature
painting and chose my teachers and I have learned the agility of the
brush from Mehmet Siyah Kalem, color and harmony from Levni,
the details of the Sultan portraits from Nakkaş Osman and I am
now happy that I have created my own style over the years. Until
the question of how thin lines I could draw and how miniature I
could make it. I had two choices: one is that I would not answer this
question and live with regret or the other is to answer this question
and carry out. I think I may have overreacted a bit.
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“20 yıl sadece micro art sanatı ile uğraşan ve sayısı 200 adedi geçmiş birbirlerinden farklı
objeye ulaşmış dünyada başka bir sanatçı yok”
Farklılık yaratmayı seviyorsunuz. Elle tutulmakta bile zorlanılan
nesnelere resimler çiziyorsunuz. Bunun sırrı nedir? Sabır ve
titizlik isteyen işinizde en ilginç ve zor olan çiziminiz nedir?
Yaptığım Micro Art Sanatı’nın özüne yükledim zaten... Farklılık
ve farkındalık adına günlük hayatın içinden seçtiğim, bazen
umursamadığımız es geçtiğimiz minik objelere resimler yapmak...
Yeni bir pencere açıp bambaşka bir bakış açısı getirdim, aslında yeni
bir konuşturma dili oluşturdum. 20 yıl sadece Micro Art ile uğraşan
ve 200 adedi geçmiş farklı objeye ulaşmış dünyada başka sanatçı
yok. Bu keyif... Minik objelerden eserler üretmek sabrı gerektiriyor.
Belki de sadece aşk... Tanrı bana bir el vermiş. İyi bir göz ve bunları
çalıştıracak kocaman bir yürek... Hepsi zor... Kendi içinde zorlukları
olan yapıları var. Zar kanatlılar... İncir çekirdeği... İğne ucu... Hardal
tohumu... Nescafe granülü... Kısaca imkansız tuvaller yani... Sıradışı...
Akla zarar... Şaşırtıcı... Bütün bunların yanısıra izleyenlerin yüzünde
bırakmış olduğu tebessümle... Yetmez mi?
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You love to create difference. You draw on objects which are
even too hard to hold in hand. What is the secret of this? In your
profession which requires patience and diligence what is the
most interesting and hardest drawing?
This is the essence of the Micro Art which I am carrying out to do. In
the name f difference and awareness I tried to draw on the objects
which we most likely didn’t care in the daily life and opened a new
dimension and brought a new vision. I have created a new drawing
language. There is no artist in the world today that has been carrying
out this micro art for 20 years and has drawn on over 200 different
objects. Creating works of art from small object brings me joy and
requires lots of patience. Maybe it is just love. Maybe the god has
given me good hands and eyes and a heart which will make these
work. It is hard work. Each object has its hardship to draw on. Lace
wings, fig seeds, needle point, mustard seeds, coffee granules are
each impossible canvases. Extraordinary, mind blowing, amazing and
aside from all of these they create a smile when somebody looks at
them. Isn’t it enough?

Ürünlerinizi yurtdışında da tanıtıyor musunuz?
Evet yurtdışında fuarlara, sergilere,gidiyorum. Davetler alıyorum. Dedim ya yeni bir konuşma, konuşturma
dili oluştu diye... Her ülkede haberler yayılıyor. Görünmeyen eserlerin görünür bir kitlesi var, çoklu
milyonlara ulaştı izleyici sayısı... Hepsi bir Türk Sanatçısı’nı, İstanbul’u, Anadolu üzerinde yaşamış farklı
kültürleri o mini objeler üzerinde seyrediyor. Akılda kalıcı... Etkileyici...
Yeni projeleriniz neler?
Yeni projeler bitmiyor. Yeni objeler var sırada... Olursa İstanbul’da bir müze açmak var. Dünyadaki
ilk ve tek MiKro Eserler Obje Müzesi ülkemizde olacak. Bir saç teline İstanbul’u resmetmek var ve
farklı projelerin içinde yer almak... Güzel olan her projede... Anlatmaya devam... Bilgimi öğrencilerle
paylaşmaya devam... Üretmeye devam... Sizler de izlemeye ve keyif almaya...
Do you exhibit your product abroad?
Yes I am attending exhibitions and fairs abroad. I have been invited to so many events. Like I said before
there has been a new drawing style and this makes it reach to other countries. The exhibitor number
even reached to millions and there is a visible crowd for these nearly invisible works of art. They all see
the different cultures that lived in İstanbul and Anatolia from this artist on these tiny objects. It is very
catchy and impressive.
What are your new projects?
There are always new projects and new objects. If possible the plan is to open a museum in İstanbul. It
will be the first micro art works museum in the world and in our country. There is also a plan of drawing
Istanbul on a hair strand. I have also plans about being in different projects and of course I am planning
to go on telling, teaching my students, being productive. You of course will go on to see my works and
enjoy them.
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Aldığı Ödülleri ile Adını Uluslararası Duyuran Duayen Fotoğrafçı…

“Halil Tuncer”

Halil Tuncer Kimdir ?

Amasya’da 1939 yılında doğdu. Küçük yaşta anne- babasını
kaybetti. İkisi kızı ikisi erkek dört kardeşi olan Tuncer’i Yüzbaşı
amcası okuttu. Amcasının tayin yeri değiştikçe, Tuncer’in okulu
da değişti.1948’de İstanbul’da başlayan ilkokul serüveni, Amasya,
Diyarbakır ve Kayseri’de devam etti. Sivas’ta ortaokul öğrencisiyken
fotoğraf çekmeye sevdalandı. Eline geçen parayla 6- 9’luk Kodak
makinesini alıp, okuldakilerin fotoğraflarını çekerek harçlığını çıkarmış.
İstanbul’da Kabataş Lisesi’ne yazıldığında da okul fotoğrafçısı
gibi çalışarak kendi yağıyla kavruldu. 1970’te Türkiye Milli Talebe
Federasyonu (TMTF) Türkiye’nin turistik merkezlerinin fotoğraflarını
çekmeye başladı. Nemrut’un ilk fotoğraflarını 1971’de çekti. 1993
yılında çektiği Nemrut fotoğrafı, Danimarka’da 69 ülkenin katıldığı
Turizm Fotoğrafları Yarışmasında Tuncer’e dünya ikinciliği kazandırdı.
Tuncer, ABD, Küba, Avrupa’da 15’i aşkın ülke, Mısır, Malezya ve
KKTC’de kişisel fotoğraf sergileri açtı.
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Halil Tuncer Kimdir ?

Who is Halil Tuncer? He was born in Amasya in 1939. He has lost
his parents when he was very young. His uncle paid for his education
of Tuncer, who has 4 siblings – 2 male and 2 female. As his uncle
appointed to different places so his schools were changed. In 1948
his education is started in İstanbul but then continued in Amasya,
Diyarbakır and Kayseri. He started taking photographs when he
was a middle school student in Sivas. With the money he has he
bought a 6-9’ Kodak machine and started to earn his allowance by
photographing the people in school. When he registered in İstanbul
Kabataş High School, he worked as the school photographer and
earned his allowance. In 1970 he started to take photographs of
Turkish National Student Federation (TMTF) Touristic Centers.
he first photographed Nemrut in 1971. The NEmrut picture he
photographed in 1993 got him the world second place in the contest
in which 69 countries attended in Denmark. Tuncer has opened
personal exhibition in USA, Cuba, more than 15 country in Europe,
Egypt, Malaysia and Northern Cyprus.

Turizm Fotografçısı Halil Tuncer “Fotoğraflarla Türkiye ve Turizm Sergisi” ile Tanzanya’da Türkiye’yi tanıttı...
Turizm sektörü ve basının yakından tanıdığı turizm fotoğrafçısı,
camianın “Halil Abi”si Halil Tuncer yurtdışı sergilerine bir yenisini
daha ekledi. Türkiye’nin ödüllü turizm fotoğraf sanatçısı Halil Tuncer
bu kez Tanzanya’da fotoğraflarıyla Türkiye’yi tanıttı. Halil Tuncer’in
Darüsselam’daki Tanzanya Ulusal Müzesindeki “Fotoğraflarla Türkiye
Turizm Sergisi” ziyaretçileri ağırladı. Türkiye’nin tanıtımına katkı
sağlayan bu önemli etkinlik Tanzanya’nın önemli turizm ve siyaset
adamlarının katıldığı bir kokteylle açıldı. Tuncer’in fotoğraflarla
Türkiye Turizm Sergisinde konuşan Türkiye’nin Tanzanya Büyükelçisi
Ali Davutoğlu, Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunan Halil Tuncer’in
hayat hikayesini anlatarak, fotoğraflarından örnekler verdi. Davutoğlu,
“Halil Tuncer binlerce kilometre uzaklardan gelip, bu güzelliklerle
dolu ülkemizi fotoğraflarıyla Tanzanyalı konuklarımıza iletti. Böylece
Türkiye’nin tanıtımına önemli katkılar yaptı” dedi. Tanzanya Doğal
Kaynaklar ve Turizm Bakanı Fahri Khamis Suedi Kagasheki’nin destek
ve işbirliği ile açılan Halil Tuncer’in “Fotoğraflarla Türkiye Sergisi’ni
çok sayıda diplomatik misyon görevlisi ile Tanzanya’nın önemli turizm
ve siyaset adamı da gezerek bilgi aldı. Serginin ardından fotoğrafların
Türkiye Tanzanya Büyük Elçiliği’ne hediye edildiği ve büyükelçilikte
sürekli olarak sergileneceği kaydedildi.

Halil Tuncer who is one of the most well-known tourism photography
artists by tourism sector and press “Brother Halil” has opened yet
another foreign exhibition. Halil Tuncer who is the awarded tourism
photography artist this time exhibited Turkey in Tanzania. The
“Turkey with photographs tourism exhibition” hosted visitors in
Darüsselam in Tanzania National Museum. This imported event which
contributes to the promotion of Turkey was opened with a cocktail
to which most important tourism professionals and politicians of
Tanzania attended. Ali Davutoğlu who is the consul general of Turkey
in Tanzania spoke in the Tuncer’s Turkey with photographs exhibition
and told the life story of Halil Tuncer who is a great contributor to the
promotion of Turkey and gave some samples from his photographs.
Davutoğlu said that “Halil Tuncer came from thousands of kilometers
away and conveyed our beautiful country to Tanzanian guests with
his photographs. Thus he made great contribution to the promotion
of Turkey”. Turkey with photographs exhibition which was opened
with the support and cooperation of Fahri Khamis Suedi Kagasheki
who is the Minister of Natural Resources and Tourism of Tanzania
has been visited by lots of diplomatic mission workers and important
tourism professional and politicians. The photographs are reported
to have been given as a present to the Tanzania General Consulate
of Turkey and will be exhibited in here.
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“ Fotoğraflarla Türkiye” Sergileri

- 1972’de İsveç Stockholm’de, Berlin, Münih ve Salzburg’da
tanıtma ataşelikleri ile Türk-Alman Dostluk Dernekleri”nde sergiler
açtı.
- 1973 yılında İstanbul Bankası”nda ilk sergisini açtı
- 1974 Ankara Tuzcuoğlu Sanat Galerisi”nde sergisini açtı.
- 1974’te Sheraton Hotel”de gerçekleştirilen “Dünya Gençlik
Kongresi”nde de sergi açtı.
- 1976 yılında Mısır’daki Ayn Şems Üniversitesi”nde Türkiye
Tanıtım Haftasına yeni fotoğraflarıyla katıldı.
- 1979”de Romanya”ya giden Tuncer, Bükreş Güzel Sanatlar
Akademisinde bir sergi açtı.
- 1976”da Kuzey Kıbrıs Girne”de sergi açtı.
- 1992-93”te TÜRSAB”ın fotoğrafçılık işlerini yaptı
- 1993”te Kapadokya üzerinde balonla uçarak Peri Bacaları”nı
fotoğrafladı.
- 1989 yılında Nemrut Dağı”nda tanrı heykelleri üzerinde
yamaç paraşütü yapan sporcu görüntüsünün yer aldığı Turizm
Bakanlığı”nın afişindeki fotoğrafıyla 1993”te Danimarka”da yapılan
Dünya Turizm Örgütü”nün düzenlediği yarışmada 69 ülke arasında
ikinci oldu. Bu başarısı ile başta TRT olmak üzere bir çok basın
organında yer aldı.
- 1996-2000”de Amerika”ya iki kez gidip, Türk-Amerikan
Federasyonu”nun katkılarıyla çeşitli kentlerde Türkiye fotoğrafları
sergisi açtı. Connecticut”ta Türkiye”yi tanıtan trenin üzerindeki
Atatürk görseli de Halil Tuncer”e aittir.
- 2001”de Küba”da Türkiye Fotoğrafları sergisi açtı.
- 2001”te Essen Duisburg”ta sergi açtı.
- 2004”te Macaristan Başkonsolosunun daveti üzerine ülkeye
giderek ünlü besteci Bela Bartok”un hayatını araştırarak
fotoğrafladı.Daha sonra Bela Bartık ve Ahmet Adnan Saygun
Anadolu Yolları”nda adlı sergisi İstanbul ve Ankara”da açıldı.
- 2005”te Adıyaman”da “Nemrut Fotoğrafları “ sergisi açıldı.
- 2005”te İstanbul The Madison Hotel”de sergisi açıldı
- 2005”te İstanbul Travel Turkey Fuarı”nda sergisini açtı.
- 2007”de İstanbul Emitt Fuarı”nda fotoğraflarıyla yer aldı.
- 2008 Travel Turkey İzmir Fuarı”nda sergisi açıldı.,
- 2009 Emitt İstanbul ve Travel Türkiye İzmir fuarlarında sergisi
açıldı.
- 2010 Emitt Fuarı”nda sergisi açıldı.
- 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak ITB
Berlin’de “Fotoğraflarla Türkiye Turizmi” sergisini açtı.

Aldığı Ödüller

1993”te Danimarka”da yapılan Dünya Turizm Örgütü”nün
düzenlediği yarışmada 69 ülke arasında Dünya İkincisi ödülü aldı.
- 1993”te TÜRSAB
- 1993”te İstanbul Skal
- 1993”te Adıyaman Valiliği “Hemşehrilik Ödülü” verdi.
- 2000”de Kahta Kaymakamlığı Ödülü
- 2004 Adıyaman Turizme Hizmet Ödülü
- 2005 Altın Elma Afişi Adıyaman Müzesi”nde köşeye konularak
ödül verildi
- 2010 TUYED Ödülü

128

“Turkey with photographs” Exhibitions

- In 1972 her opened exhibitions in promotion attache’s offices and
Turkish – German Friendship Associations in Sweden Stockholm, Berlin,
Münich and Salzburg.
- In 1973 he opened his first exhibition in İstanbul Bank
- In 1974 he opened his exhibition in Ankara Tuzcuoğlu art gallery.
- In 1974 he opened an exhibition in World Youth Congress held in
Sheraton Hotel.
- In 1976 he attended to the Turkey Promotion Week in Ayn Şems
University in Egypt with his new photographs.
- In 1979 Tuncer went to Romania and opened an exhibition in the
Bucharest Academy of Fine Arts.
- In 1976 he opened an exhibition in “Northern Cyprus – Girne”.
- In 1992-93 her did the photography works of TÜRSAB “
- In 1993 he shot Peri Bacaları in Kapadokya by flying with a balloon
over them.
- In 1989 he had the second place among 69 countries in the contest
held by “World Tourism Organization” in 1993 with his photograph
which was used by Ministry of Tourism on which a paragliding
sportsman is seen over the god statues on Nemrut Mountain. He was
seen in lots of media organization starting with TRT.
- In 1996-2000 he went to USA twice and opened photography
exhibitions in various associations with the support of Turkish American
Federation. In Connecticut the Atatürk image promoting Turkey on a
train also belongs to Halil Tuncer.
- In 2001 her opened a Photographs of Turkey exhibition in Cuba.
- In 2001 he opened an exhibition in Essen Duisburg.
- In 2004 her went to Hungary when invited by the consul general of
Hungary and made researches and took photographs on the life of
famous composer Bela Bartok. Then his exhibition named “Bela Bartık
and Ahmet Adnan Saygun on the roads of Anatolia” has been opened
in İstanbul and Ankara.
- In 2005 “Nemrut Photographs” exhibition has been opened in
Adıyaman.
- In 2005 an exhibition of him is opened in the İstanbul The Madison
Hotel
- In 2005 he opened his exhibition in İstanbul Travel Turkey Exhibition.
- In 2007 he attended İstanbul Emitt Exhibition” with his photographs.
- In 2008 his exhibition is opened in Travel Turkey İzmir Exhibition”.,
- In 2009 his exhibition is opened in Emitt İstanbul and Travel Türkiye
İzmir Exhibitions.
- In 2010 his exhibition is opened in Emitt Exhibition”.
- In 2010 he opened in ITB Berlin “Turkish Tourism with Photographs”
exhibition as a guest of Ministry of Culture and Tourism.

Awards Received

In 1993 he got the second place among 69 countries in the contest
held by World Tourism Organization in Denmark .
- In 1993 TÜRSAB
- In 1993 İstanbul Skal
- In 1993 given” fellow townsman“award by the Governorship of
Adıyaman “Hemşehrilik.
- In 2000 award from Kahta Governorship
- In 2004 Adıyaman service to Tourism Award
- In 2005 award given after poster of Altın Elma has been put into
Adıyaman Museum
- In 2010 TUYED Award

3 Kuşağın Son Temsilcisi
ve Alemin Kralı...

3 kuşağın son temsilcisi olarak Alem’in kralı olarak
tanınıyorsunuz. Mesleğiniz hakkında açıklama yapar mısınız? Bu
mesleğe merakınız nasıl başladı?
Mesleğim İslam ülkelerinde kullanılan bir sembolümüzdür.
Hıristiyanların hac, bizim Müslüman ülkelerinin sembolü de Alem’dir;
diğer ismi de Hilal’dir. Çoğu zaman anket yapıyorum ve soru
soruyorum Hıristiyanlar’ın sembolü nedir diye. Yüzde doksanı hac
diyorlar. İslam ülkelerinin sembolü nedir diye sorduğumda inanın
yüzde doksanı bilemiyor ve bunu daha çok Müslümanlar’a sorduğum
halde aldığım cevaptan ötürü çok üzülüyorum. Evet efendim bizim
sembolümüz Alem’dir...

You are known as the last representative of 3 generations
and king of Alem. Could you please make some explanations
about your profession? How did you become interested in this
profession?
My profession is a symbol we use in İslamic Countries. The symbol
of the Christians is Cross and we Muslim use Alem as the symbol.
Its other name is crescent. Most times I make a questionnaire and I
ask what the symbol of the Christians is? Ninety per cent say it is the
Cross. When I ask what the symbol of the İslamic countries is then
ninety per cent of the people I ask don’t know the answer. Since I
have been asking this question to the Muslim people it makes me
sad. Our symbol is Alem…
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Bu mesleğe merakınız nasıl başladı?
Dedem çok küçük yaşta ermeni ustasının yanına girer ve çalışmaya
başlar. Bursa da askerlik ocağında dedem askere gider o yıllarda
askerlik 4 yılmış. Babamdan aldığım bilgiye göre asker dönüşü
yeniden döndüğünde Ermeni olan ustası vefat etmiş. Daha sonra
dedem başlar Alem ustalığına... Yıllardan sonra babamı yanına alır
ve yetiştirir. Dedem Hamdi Usta vefat eder ve babam Ahmet Usta
mesleğine devam eder. Ben liseyi bitirdikten sonra beni yanına alır ve
beni yetiştirir. 70 yaşında mesleğini bana teslim etti. Babam Ahmet
Usta’nın 75 yaşında vefatından sonra ben mesleği devam ettirdim.
Şu an 51 yaşındayım hala devam ediyorum ve ölene kadar devam
edeceğim. Mesleğimle gurur duyuyorum. Bir kızım var, kendisi spor
hocası.100 yıllık mesleğimizi yapan Türkiye’de on parmağı geçmez.
Bu nedenle kaybolan mesleğimizi, sağ olduğum sürece devam
ederek başka Alem ustaları yetiştirmek istiyorum.
Bugüne kadar hangi ülkelere ürünlerinizin ulaşmasını sağladınız?
Özel bir tanıtım yapıldı mı? Bundan sonra bayrağı kime bırakmayı
düşünüyorsunuz?
Mesleğimizin dış ülkelerde yapılmasını asla ve asla istemiyorum.
Dış ülkelere de ben veriyorum Amerika, Türkmenistan, Bulgaristan,
Fransa, İngiltere, Almanya ve son yıllarda Arnavut ve Makedonya
tarafına yolluyoruz. Mesleğe meraklı gençler çok, ben usta
yetiştiremiyorum ve çok üzülüyorum. Kaybolan bir meslek olacak son
yıllarda iş dünyası, evler ve otellerde dekor olarak kullanıldığı için de
sipariş alıp veriyoruz...
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How did your interest in this profession started?
My grandfather started to work with Armenian boss in Bursa. When
he is of age he joins the military. Then the military service was 4
years. According to the information I have received from my father
that when my grandfather returned from the military service his
Armenian boss had deceased. Then my grandfather started to be an
Alem crafter. And then takes my father with him too and teaches him.
My grandfather Hamdi passes out and my father Ahmet continues
the profession. After I have finished high school he takes me with him
and teaches me the profession. He transferred his business to me
when he was 70. After my father had passed away I have continued
the profession. I am now 51 years old and I am still going on with this
profession and I will go on until I die. I am proud of my profession.
I have one daughter and she is a sports teacher. The number of the
people who are carrying out this business of ours is not more than
ten. That is why I would like to go on with this profession until I die
and maybe teach some other Alem makers because this is a dying
profession.
To which countries did you make your products reach up until
now? Was there a special promotion? To who will you left your
business?
I never want this profession to be carried out in foreign countries.
I also provide Alem to the foreign countries such as America,
Turkmenistan, Bulgaria, France, England, Germany and lately Albania
and Macedonia. There are lots of young people who are interested
in this profession and It makes me sad that I don’t get to teach one
of them about this profession. This is a dying profession. These last
years the orders were for Business World, houses and hotel decors...

