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ITB Berlin Turizm Fuarı 6-10 Mart 
2019 tarihleri arasında Alman-

ya’nın Berlin şehrinde dünya tu-

rizm sektörünün temsilcilerini bu-

luşturdu. ITB Berlin Turizm Fuarı’nın 
açılışını yapan Kültür ve Turizm Baka-

nı Mehmet Nuri Ersoy, Ekovitrin’e özel 
değerlendirmelerde bulundu. 2019’un 
ilk verilerinin oldukça olumlu olduğu-

nu söyleyen Bakan Mehmet Nuri Er-
soy, “Erken rezervasyon rakamları çok 
yüksek. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız 
büyüme oranını bu yıl da yakalayaca-

ğız. Ama bizim asıl hedefimiz turizm 
gelirimizi artırmak. Şu anda bunu ba-

şarmış görünüyoruz. Turizmde 2019 
rakamları hedeflediğimiz gibi olacak. 
Geçen yılı 46 milyon ziyaretçi ile ka-

patmıştık. Bu yıl 52-53 milyon bandına 
çıkacağız. Turizm gelirinin de 29,5 mil-
yar dolardan 38 milyar dolara yüksel-
mesini bekliyoruz. 2019 yılında turizm 
hedeflerimize emin adımlarla ilerliyo-

ruz” dedi.
“ÖNCELİKLE İNSAN 

KAYNAĞINA YATIRIM 
YAPIYORUZ”

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 

2019’DA 38 MİLYAR
DOLAR TURİZM GELİRİ

BEKLİYORUZ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ITB Berlin Turizm 
Fuarı’nda Ekovitrin’e yaptığı özel açıklamada, “2019 rakamları 

hedeflediğimiz gibi olacak. Geçen yılı 46 milyon ziyaretçi 
ile kapatmıştık. Bu yıl 52-53 milyon bandına çıkacağız. 

Turizm gelirinin de 29,5 milyar dolardan 38 milyar dolara 
yükselmesini bekliyoruz” dedi.

MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

öncelikle insan kaynağına yatırım yap-

tıklarına değinen Mehmet Nuri Ersoy, 
“Turizm Meslek Liselerini kolej statü-

süne getirdik. Milli Eğitim Bakanlığı 
ile yaptığımız protokol gereği bu yıldan 
itibaren yeni bir sisteme geçiyoruz. 15 
Nisan-15 Ekim tarihleri arasında uygu-

layacağımız sistemle öğrenciler uygu-

lamalı olarak otellerde eğitim alacaklar. 
3 yabancı dil öğrenecekler. Meslek li-
selerini de Turizm Meslek Lisesi haline 
getirebiliriz. Böylece turizm sektörü-

nün kalifiye personel ihtiyacını karşıla-

mayı hedefliyoruz” diye konuştu. 

“HEDEFİMİZ YÜKSEK GELİRLİ 
TURİSTLER”

Yüksek gelire sahip ve konaklama 
dışında fazla para harcayan turistle-

ri Türkiye’ye çekmeyi planladıklarını 
ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, “Türk 
Hava Yolları ile bir protokol imzaladık. 
Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir 
havalimanlarına en fazla yolcu gön-

deren ülkeler olan İngiltere, Almanya, 
Avusturya ve Körfez ülkelerinden ta-

rifeli Business Class seferler başlıyor. 
Turizm sezonunu hem ulaşımın hem de 

personelin sürekliliği açısından 12 aya 
yaymamız lazım. Önümüzdeki dönem-

de golf, spor, termal ve kongre özellik-

leri olan ve 12 ay açık olacak turizm 
alanlarını ihaleye çıkartacağız. Onları 
da bu yıl itibariyle devreye alıyoruz” 
şeklinde konuştu.

“TURİZM GELİŞTİRME FONU 
KURDUK”

Turizm Geliştirme Fonu kurdukları-
na dikkat çeken Mehmet Nuri Ersoy, 
“Turizmde yaptığımız çalışmaları Av-

rupa’ya ve dünyaya tanıtmamız gere-

kiyor. Bununla ilgili yoğun bir tanıtım 
politikamız var. Turizm Geliştirme Fo-

nu’nu tanıtım amacıyla kurduk. Özel 
sektörün de söz sahibi olduğu bu fon 
turizmde Türkiye’ye olumlu katkılar 
sağlayacak. Turizm gelirleri yüksek 
olan ülkelerin tamamında bu fon var. 
Bu eksiği bu yıl itibarıyla gidereceğiz. 
Turizmde hedeflerimizi de revize ettik, 
70 milyon turist 70 milyar dolar gelir 
hedefliyoruz. Söylediklerimizi başa-

rırsak 70 milyar doları da aşarak 2023 
hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmış 
olacağız” dedi. E
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Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Ekovitrin 
Medya Grubu 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kamuran 
Abacıoğlu’na ITB 
Berlin Turizm 
Fuarı’nda turizm 
sektörünü ve 
hedeflerini anlattı.
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Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) Yöne-

tim Kurulu Başkanı Firuz 
B. Bağlıkaya, 2019 yılından 

beklentilerinin yüksek olduğunu ifade 
etti. ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Eko-

vitrin’e açıklamalarda bulunan Bağ-

lıkaya, “2019 yılında 2018 yılındaki 
rekorumuzu artırarak kıracağız. Bütün 
çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. 
Fuarda Türkiye’nin 2 bin metrekarenin 
üzerinde standı var. Türkiye’nin tanıtı-
mını gerektiği gibi yaparak, 2015 yılı 
rakamlarına 2019’da ulaşmayı hedefli-
yoruz” dedi.

“HEDEFİMİZ MAKSİMUM TURİST 
SAYISINA ULAŞMAK”

Berlin’in sadece Almanya değil Av-

rupa için de önemli ve büyük bir fuar 
olduğunu kaydeden Bağlıkaya, “ITB 
Berlin Turizm Fuarı, sektörün en eski 
fuarlarından birisi. Dolayısıyla ana 
pazarımız olan Almanya’da tüm gücü-

müzü gösterip, etkinliklerimizi yapıp 
maksimum turist sayısına ulaşmayı he-

defliyoruz” diye konuştu.
Seyahat acentalarının yeni yasayla 

birlikte beklentilerinin büyük olduğu-

na değinen Bağlıkaya, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Sayın Bakanımız zaten bu 
konuda maksimum özeni gösteriyor, 
acentalarla görüşmeyi sürdürüyor. En 
yakın zamanda Bakanlığımız yeni ya-

sal düzenlemeyi yapacak. Kaçak ile 
mücadele çok etkin şekilde devam ede-

cek. Türk turizmi büyüdükçe hem otel-
lerimiz hem seyahat acentelerimiz hem 
de taşıma sektörümüz faaliyetlerini ar-
tırarak sürdürecek.” E

TURİZMDE 2015 YILI
RAKAMLARINA ULAŞACAĞIZ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, turizm sektörü olarak 2019 yılına 

umutla baktıklarını belirterek, “2019 yılında 2015 yılındaki turizm 
rakamlarına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, 
Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu’na turizmde 2019 
yılında beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyerek, “2019’da, 2018 yılındaki rekoru 
artırarak kıracağız” dedi.

FİRUZ B. BAĞLIKAYA
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı
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Akkanat Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Akkanat, ITB Ber-
lin Turizm Fuarı’nda Ekovit-
rin’e yaptığı açıklamada, 2019 

yılında turizm sektöründe geçen yıla göre 
en az yüzde 25 artış beklediklerini ifade 
etti. Turizmin Türkiye için çok önemli bir 
sektör olduğunu kaydeden Ali Akkanat, 
“Turizm sektörünün içinden gelen birisinin 
Turizm Bakanı olması bizim için çok güzel 
bir gelişme. Çalışmalarımız hakikaten çok 
iyi gidiyor. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, 
kültür turizmine çok daha fazla önem veri-
yor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. 2018 
yılında turizm çok iyi geçti. 2019 yılında 
da çok güzel geçecek. Turizmciler olarak 
gelirlerimizi artırmak istiyoruz. Onun için 
ucuz turist değil pahalı turistin Türkiye’ye 
gelmesini hedefliyoruz. Rezervasyonlar çok 
iyi gidiyor” dedi. 

2019’DA TURİZMDE
YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLİYORUZ

Turizm ve tekstil sektörlerinde önemli yatırımları bulunan Akkanat Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akkanat, turizm sektöründe güzel geçen 

2018’in ardından bu yıldan da umutlu olduklarını ifade etti. Ali Akkanat, 
2019’da turizmde geçen yıla göre yüzde 25 artış beklediklerini kaydetti.

ALİ AKKANAT
Akkanat Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

“TURİZME YATIRIM YAPMAKTAN 
ÇOK MUTLUYUM”

Çeşitli turizm bölgelerinde turizm yatı-
rımlarının bulunduğunu belirten Ali Ak-

kanat, “Ben her zaman Türkiye’ye yatırım 
yapmaktan mutluluk duydum. Ülkem ve 
milletim iyi olduğu sürece ben de iyi olu-

rum. Ne kadar çok insan çalıştırırsak, ne 
kadar çok döviz kazandırırsak, ülkemize o 
kadar faydamız olur” diye konuştu. 

“KURLARIN FIRLAMASI
TURİZMİ KÖTÜ
ETKİLEMEDİ”

Geçen yıl ekonomide çalkantılar yaşan-

dığını ifade eden Ali Akkanat, “Ancak bu 
çalkantılar turizm sektörüne yansımadı. 
Çünkü biz dövizle satış yapıyoruz. Dövi-

zin inip yükselmesi bizi fazla etkilemiyor. 
Hatta döviz artışı bizim için artı bir faktör. 
Kurların yukarı fırlaması ülkede bir çalkantı 
yaratabilir ama turizmciler için bu olumlu 
bir faktör” şeklinde konuştu. 

“2015 YILININ
ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ”

Turizm sektöründe 2019 yılında çok iyi 
rakamlar beklediklerine değinen Ali Akka-

nat, “2014-2015’li yılların üzerine çıkacağı-
mızı düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl zaten o 
rakamları geçmiştik. 2019 yılında minimum 
yüzde 25 artış ve 50 milyar dolara yaklaşan 
turizm geliri bekliyorum. 2023 hedefleri 
arasında 70 milyar dolar turizm geliri var, 
bu rakamın üzerine çıkabilirsek çok mutlu 
olurum” dedi. E

Akkanat Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Akkanat, 
Ekovitrin Medya Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Kamuran Abacıoğlu’na, 2019 
yılında turizm sektöründen 
çok umutlu olduklarını 
anlattı.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı 
Fikri Ataoğlu, ITB Berlin Turizm 
Fuarı’na katılarak KKTC’nin tu-

rizmle ilgili yaptığı çalışmaları ve hedeflerini 
katılımcılara anlattıklarını söyledi.
Ekovitrin’e açıklamalarda bulunan Bakan 
Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan herkes 
anavatanı ile gurur duyuyorsa anavatanda 
olan insanlarımızın da aynı şekilde KK-

TC’ye değer vermesi ve KKTC’ye gelmesi 
gerekiyor. Anavatandaki herkesi KKTC’ye 
davet ediyorum, gelin KKTC’de buluşalım” 
dedi.

KKTC’NİN TURİZM
POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,
“Türk kardeşlerimizi bu yaz Yunan adalarına değil, Kuzey Kıbrıs’a 

bekliyoruz” dedi. ITB Berlin Turizm Fuarı’na kendi standlarıyla katıldıklarını 
söyleyen Fikri Ataoğlu, fuarda KKTC’nin tarihi ve turizm zenginliklerini 

tanıttıklarını belirtti. 

FİKRİ ATAOĞLU
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı

“TURİZM POTANSİYELİ
OLARAK ÖNEMLİ BİR YERDEYİZ”

Çok nezih ve güzel bir ada olan KKTC’nin 
gerek eğitim gerekse turizm alanında büyük 
fırsatlara sahip olduğunu kaydeden Fikri 
Ataoğlu, “Turizm her geçen gün değer ka-

zanıyor. Turizm mekanlarımız, turizm zen-

ginliğimiz, doğamız, denizimiz, güneşimiz, 
eğlence mekanlarımız ve üniversitelerimizle 
oldukça önemli bir yerdeyiz. Turizm faali-
yetlerimiz artarak devam ediyor. Önümüz-

deki yıllarda da bunu devam ettireceğiz. ITB 

Berlin Turizm Fuarı, dünyanın en büyük 
fuarlarından bir tanesi. KKTC olarak yine 
kendi standımızı kurduk. Tabi biz artık farklı 
konseptlerle fuarlara katılıyoruz. Bugünkü 
konseptimiz Girne Kalesi ve 2 bin 300 yıllık 
batık gemimiz. Bizim amacımız tarihi güzel-
liklerimizi teşhir etmek. Esasında KKTC ile 
ilgili söylenebilecek o kadar çok şey var ki 
ancak biz insanların buraya gelerek bu güzel-
likleri görmelerini istiyoruz. Eğer bir insan 
dünyayı gezdim diyorsa ama KKTC’ye gel-
memişse ben o insanı dünyayı gezmiş olarak 
kabul etmiyorum” diye konuştu. E

KKTC Turizm ve 
Çevre Bakanı Fikri 
Ataoğlu, Ekovitrin’e 
ITB Berlin Turizm 
Fuarı’nda turizmle 
ilgili yaptıkları 
çalışmaları anlattı.
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R
ixos Otelleri Yönetim Kurulu Baş-

kanı Fettah Tamince, Türkiye’nin 
sahip olduğu turizm potansiye-

linin çok büyük olduğunu, sahip 
olduğu tarihi, doğal ve coğrafi zenginliklerin 
Türkiye’yi turizmde rakipsiz kılabileceğini 
ifade etti. Türkiye’nin şu anda turizmde hak 
ettiği payın yarısını bile alamadığına değinen 
Fettah Tamince, “Türkiye eğer turizmde ge-

reken atılımları yapabilirse cari açık kapana-

cak ve Türkiye dünyanın en önemli turizm 
merkezlerinden biri haline gelecek. Bu konu-

da inancım tam. Ben de onun için Türkiye’de 
yatırım yapmaya devam ediyorum” dedi. 

1,5 MİLYAR TL’LİK
THEME PARK

PROJESİ

Antalya’da yaptıkları Theme Park proje-

sinin 1,5 milyar TL yatırıma mal olduğunu 
kaydeden Fettah Tamince, “1,5 milyar TL’lik 
yatırıma daha imza atacağız. Önümüzdeki 
aylarda tamamlanacak” diye konuştu. 

2019 yılından oldukça umutlu olduklarına 
dikkat çeken Fettah Tamince, “ITB Berlin 
Turizm Fuarı’nda ülkemizin çok güzel bir 
standı var. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Turizm sektörü olarak ülkemizin 
ekonomisine bu yıl çok önemli bir katkı sağ-

layacağız. Türkiye’ye her kesimden misafir 
geliyor. Yüksek gelirli turistleri getirebilmek 
için tesislerimizi artırmamız ve sezonluk te-

sis olmaktan çıkmamız gerekiyor. Turizmi 
365 güne yaymamız lazım. Antalya’da yap-

tığımız Theme Park gibi özel projeleri Tür-
kiye’ye kazandırmamız gerekiyor” şeklinde 
konuştu. E

TURİZMİ 365 GÜNE
YAYMAMIZ GEREKİYOR

Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Türkiye’nin büyük 
bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek, “Türkiye şu anda 

turizmde hak ettiği payın yarısını bile alamıyor. Tesislerimizi sezonluk tesis 
olmaktan çıkararak turizmi 365 güne yaymamız gerekiyor” dedi. 

FETTAH TAMİNCE
Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı

Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “Türkiye eğer turizmde 
gereken atılımları yapabilirse cari açık kapanacak ve Türkiye dünyanın en önemli 
turizm merkezlerinden biri haline gelecek” dedi. 
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Bentour Yönetim Kurulu Baş-

kanı Kadir Uğur, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy’un sektöre umut verdi-

ğini söyledi.  Umutsuz bir turizmcinin 
turizmci olamayacağını kaydeden Kadir 
Uğur, “Turizmciler olarak her zaman 
umut içerisinde olmamız ve pozitif dü-

şünmemiz gerekiyor. Kültür ve Turizm 
Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy da biz-

lere bu umudu verdi. Çünkü kendisi tu-

rizm sektörünün içinden geliyor” dedi.
ITB Berlin Turizm Fuarı’nın ilk gü-

nünde basının, “Turist olarak Türkiye’ye 
giderseniz sizi içeriye atarlar” diye 

TURİZM BAKANIMIZ SEKTÖRE 
UMUT VERDİ

Bentour Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur, turizmcilerin her zaman 
umut içerisinde olmaları gerektiğini belirterek, “Umutsuz turizmci, 
turizmci değildir. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy 

turizm sektörüne umut verdi” dedi.

KADİR UĞUR
Bentour Yönetim Kurulu Başkanı

Bentour Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Kadir Uğur, 
Ekovitrin Medya 
Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Kamuran 
Abacıoğlu’na 

turizm 
sektörüyle ilgili 

değerlendirmelerde 
bulundu.

manşetler atmasının Türkiye’ye rezer-
vasyonları düşürdüğüne değinen Kadir 
Uğur, Dışişleri Bakanlığı’nın devreye 
girmesiyle sorunun çözüldüğünü ifade 
etti. Rezervasyonlarda yüzde 50’ye va-

ran artışların sözkonusu olduğuna dikkat 
çeken Kadir Uğur, “Turizm Türkiye için 
çok önemli. Hem döviz getiriyor hem is-

tihdam sağlıyor hem de diğer sektörleri 
tetikliyor” diye konuştu. 

“TURİZMDE ARZI 
KISITLAMAKTA FAYDA VAR”
Turizmde yeni yatırımların başladığı-

nı ifade eden Kadir Uğur, “Turizm ya-

tırımlarının içini doldurmak lazım yani 
yatak enflasyonu fiyatların düşmesine 
sebep oluyor.

Onun için arzı biraz kısıtlamak ve di-
ğer bölgelere yaymakta fayda var. Hep 
Antalya’ya yatırım yapılıyor mesela Ka-

radeniz’de bu yok. Mersin kıyılarımızda 
turizm yapılmıyor yani Türkiye sadece 
Antalya ile sınırlı değil.

Turizm geliri 2016 ve 2017 krizin-

den sonra indi şimdi tekrar yukarı doğ-

ru çıkıyoruz. Bizim kapitalimiz turizm, 
bizim kapitalimiz insanımızın misafir-
perverliği. Bunların bozulmaması gere-

kiyor” şeklinde konuştu. E
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ITB Berlin Turizm Fuarı’nın oldukça 
verimli geçtiğini söyleyen Denizbank 
Genel Müdürü Hakan Ateş, Türki-
ye’nin geçen yıl 40 milyon turist ve 

30 milyar dolara yakın döviz rakamını 
sağladığını belirtti. 2019 yılında 50 milyon 
turist ve 35 milyar doların üzerinde gelir 
beklendiğini kaydeden Hakan Ateş, “De-

nizbank olarak Türk turizmini öncelikli 
olarak nitelendirdik. Şu anda 3 milyar 300 
milyon doların üzerinde bakiye ile Türki-
ye’de turizmi en fazla destekleyen banka-

yız. Turizm Türkiye’nin petrolüdür. Çünkü 
döviz kazandırıyor ve istihdam yaratıyor. 
Türkiye’nin ortalama turist başına geliri bi-
raz düşük, 650 dolara yakın. Bu rakamı bin 
200’e çıkartabilirsek cari açık ortadan kal-
kar. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy 

TURİZMİ EN FAZLA
DESTEKLEYEN BANKAYIZ

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, ITB Berlin Turizm Fuarı’nda 
Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, 3,3 milyar doların üzerinde bir rakamla 

Türkiye’de turizmi en fazla destekleyen banka olduklarını söyledi.

HAKAN ATEŞ
Denizbank Genel Müdürü

ve bütün sektör temsilcilerimizi ITB Berlin 
Turizm Fuarı’nda görmekten mutlu olduk. 
Turizmde Türkiye’nin kendisini daha iyi 
tanıtması gerekiyor. Fuarlar, sadece turizm 
gelirlerimiz açısından değil dünya ülkeleri 
ile olan ilişkilerimizi olumlu yönde destek-

leyecek etkinlikler. Bundan sonra da böyle 
etkinliklerde olmaya devam edeceğiz” dedi. 

“TURİZM GELİRLERİMİZİ 
ARTIRMALIYIZ”

Hakan Ateş, sözlerine şöyle devam etti: 
“Bugün İspanya’ya baktığınız zaman biz-

den biraz daha fazla turist sayısı ile bizim 
30 milyar dolara karşılık 60 milyar dolar 
gelir elde ediyorlar. Yani her yıl 35 milyar 
dolar Türkiye’ye gelse ne dış borç kalır ne 

de cari açık. Yani turizm gelirlerimizi artır-
malıyız. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke-

yiz. Türkiye tarımda 20 üründe dünyada ilk 
10 arasında yer alıyor, 5 üründe ise dünya 
birincisi. Fuarlar, bu çerçevede bizi gerçek 
kimliğimizle tanıtacak ve Türk misafirper-
verliğini bütün dünyaya gösterecek bir im-

kan. Siyasetin desteği çok önemli. Tanıtımı 
da çok iyi yapmamız gerekiyor. Yatırımlar 
konusunda özel sektörün de desteklenmesi 
lazım. Tarım, turizm sektörünün en önemli 
tedarikçisi. Turizm, tarımın yanı sıra mobil-
yadan cam sektörüne kadar akla gelebilecek 
her sektörün tüketicisi konumunda. Turizmi 
yediveren güle benzetiyorum. Onun için bu 
güzel ülkeyi her yönüyle tanıtmak ve bu 
arada da gelirimizi de artırmak için bundan 
daha güzel bir fırsat olamaz.” E

Denizbank Genel Müdürü Hakan 
Ateş, Türk turizmini öncelikli pazar 
olarak belirlediklerini söyleyerek, 
“Turizm, Türkiye’nin petrolüdür. 
Döviz kazandırıyor, istihdam imkanı 
yaratıyor. Onun için turizm sektörüne 
destek vermeye devam ediyoruz” dedi.

TURİZM I DOSYA
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Turizm sektöründe 2019 yılının iyi 
geçeceği kanaatinde olduğunu be-

lirten Club Nena Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevin Akçelik, “Gelen 

rezervasyonlara baktığımız zaman geçen yıla 
göre yüzde 100’ün üzerinde artış var. Hollan-

da, Polonya, Belçika ve Danimarka’da çok 
iyiyiz. Avrupa’nın diğer bölgelerinde ve Al-
manya’da yüzde 15’lerdeyiz. Sezon sonunda 
rekor olup olmayacağını hep birlikte görece-

ğiz. Ancak 2015 yılının rakamlarını hemen 
hemen yakalayacağız gibi gözüküyor” dedi.

“TÜRKİYE, TURİZMDE TERCİH 
EDİLEN BİR ÜLKE”

Türkiye’nin turizmde tercih edilen bir ülke 
olduğunu hatırlatan Nevin Akçelik, “Türkiye 
ucuz bir destinasyon, çok kaliteli bir servisi 

2019’DA İYİ BİR TURİZM 
SEZONU BEKLİYORUZ

Club Nena Yönetim Kurulu Başkanı Nevin Akçelik, 2019’da iyi bir turizm sezonu 
geçirmeyi beklediklerini söyledi. Nevin Akçelik, ITB Berlin Turizm Fuarı’nda 

Ekovitrin’e rezervasyonlarda yüzde 100’ün üzerinde artış yaşadıklarını belirtti. 

var. Serviste dünyada bir numarayız. Hem 
gastronomide hem de serviste müthiş otelle-

re sahibiz. Sezona çok iyi hazırlanıyoruz, çok 
müthiş yeniliklerimiz var. Her yıl misafirle-

rimizi dinliyoruz ve onların tercih ettikleri 
gibi otelimizde değişiklikler yapıyoruz. Biz 
bir aile oteliyiz ve aile oteli olduğumuz için 
çocukların ve ailelerin rahat edebileceği or-
tamlar yaratmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 

“ORGANİK ÜRETİM YAPIYORUZ”

Club Nena Otel olarak tarım ürünlerinin 
yetiştirilmesi amacıyla otele 1,5 km uzaklık-

ta yer alan Manavgat Karacalar köyü mevki-
inde yaklaşık 75 dönüm alan üzerinde ‘Club 
Nena Nadir Akçelik Tarım Çiftliği’ni kur-
duklarını ifade eden Nevin Akçelik, burada 
organik üretim yaptıklarını ifade etti. Nevin 

Akçelik, sözlerine şöyle devam etti: “Tarım, 
benim çok severek ilgilendiğim bir alan, biz-

zat kendim çalışıyorum. Çok da seviyorum 
toprakla olmayı. 75 dönüm üzerinde tama-

men iyileştirilmiş alan üzerinde bir çiftlik 
işletiyoruz. Sebzelerin birçoğunu orada ye-

tiştiriyoruz ve hepsi de Tarım Bakanlığı ser-
tifikasına sahip. Ürünlerimizi misafirlerimize 
sunuyoruz. Otelimizin zeytinyağı ihtiyacını 
kendi üretimlerimizle karşılıyoruz. Meyve 
ve sebzelerimiz de aynı şekilde. Otel misa-

firlerimizi de çiftliğimize götürüyoruz, kendi 
elleriyle sebze topluyorlar ve alıp ülkelerine 
götürüyorlar.”  

Nevin Akçelik, Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy’un turizm sektöründen gelme-

sinin sektör için bir şans olduğuna değinen 
Nevin Akçelik, Bakan Ersoy’un hamleleri-
nin çok başarılı oluğunu sözlerine ekledi.  E

Club Nena 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Nevin 
Akçelik, “2015 

yılının rakamlarını 
hemen hemen 

yakalayacağız gibi 
gözüküyor” diye 

konuştu.

NEVİN AKÇELİK
Club Nena Yönetim Kurulu Başkanı
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TURİZME YATIRIM
YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, 
ITB Berlin Turizm Fuarı’nın çok iyi geçtiğini söyleyerek,

“Ön rezervasyonlarımız gayet iyi gidiyor. 
Şahinler Holding olarak turizm sektörüne yatırım 

yapmaya devam ediyoruz” dedi. 

KEMAL ŞAHİN
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

TURİZM I DOSYA

Şahinler Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Şahin, ITB Berlin 
Turizm Fuarı’nda Ekovitrin’e yap-

tığı açıklamada, turizm sektöründe      
        yatırımlarının devam ettiğini ifade etti. 
ITB Berlin Turizm Fuarı’ndan oldukça mem-

nun olduklarını belirten Kemal Şahin, “Fu-

arda Türkiye’nin hakimiyeti var. Turizmciler 
olarak moralimiz yerinde. Ön rezervasyonlar 
çok yüksek. Biz de yüzde 100’ü geçmiş du-

rumdayız. Yatırımlarımıza devam ediyoruz” 
dedi.

“TENİS AKADEMİSİ
KURUYORUZ”

Antalya’da Club Mega Saray olarak hiz-

met verdiklerine değinen Kemal Şahin, 
“Club Mega Saray, bin 600 yataklı bir tatil 
köyü. Bunun dışında 700 yataklı spor oteli 
inşa ediyoruz.

Tenis Federasyonu ile birlikte Tenis Aka-

demisi kuruyoruz.  Bizim tesisimizde Tenis 
Federasyonu tenis turnuvaları yapıyor. Yurt-
dışından tenisçiler gelecek. Yani turizme 
katma değeri yüksek şeyler katmaya çalı-
şıyoruz. Gençlerimizi spora adapte etmeye 
çalışıyoruz. Gelecekte tenisçiler yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. Ülkemize döviz getiren, turizm 
sezonunu uzatan, kaliteyi yükselten ve genç-

lerimizi spor bağlamında geliştiren bir otel 
kazandıracağız sektörümüze. Bu 50 milyon 
dolarlık bir yatırım olacak. Bu konuda yatırı-
ma başladık. Mega Saray bünyesinde 22 tane 
tenis kortu vardı, 21 tane daha yaptık. Tenis 
Federasyonu turnuvalar yapmaya başladı” 
diye konuştu. E

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, “Turizmciler olarak 
moralimiz yerinde. Ön rezervasyonlar çok yüksek. Biz de yüzde 100’ü geçmiş 
durumdayız. Yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.
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2019, TURİZMDE
EN İYİ YIL OLACAK

Corendon Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, turizm 
sektöründe 2018’in iyi bir yıl olduğunu belirterek, “2019 ise turizmde 
Türkiye’nin bugüne kadar görüp görebileceği en iyi sezon olacak” dedi.

YILDIRAY KARAER
Corendon Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı 

C
orendon Havayolları Yönetim 
Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 
turizm sektöründe erken rezer-

vasyonların oldukça iyi gittiğini 
söyledi. ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Eko-

vitrin’e açıklamalarda bulunan Yıldıray Ka-

raer, 2018’in turizm sektörü için çok iyi bir 
yıl olduğunu, 2019’un da Türkiye’nin bu-

güne kadar görüp görebileceği en iyi sezon 
olacağını ifade etti.

Rusya, Almanya, İngiltere ve diğer Avru-

pa pazarlarının Türkiye’ye yoğun talep gös-

terdiğini kaydeden Yıldıray Karaer, turizm 
sektörünün Türkiye’nin cari açığını kapata-

cak potansiyele sahip bir sektör olduğunun 
altını çizdi.

“TURİZM CİDDİ BİR
İHRACAT KALEMİ” 

Türkiye’nin denizini, kumunu ve temiz 
havasını sattıklarını kaydeden Yıldıray Ka-

raer, “Turizm, Türkiye’ye çok ciddi döviz 
kazandıran bir sektör. Aynı zamanda ciddi 

DOSYA I TURİZM

bir ihracat kalemi. Turizm aynı zamanda 50 
farklı sektörü de destekliyor. Yani Türkiye 
için turizm çok önemli. Türkiye aslında tu-

rizm destinasyonu olarak Avrupalıların da 
hayatını kurtarıyor.

Avrupalı turistler Türkiye’yi özledi, o 
yüzden talep çok kısa zamanda yükselişe 
geçti. Biz de turizmciler olarak uzun soluk-

lu ve sürdürülebilir bir turizm yapmak için 
gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Turiz-

mi çeşitlendirmemiz ve bir yıla yaymamız 
lazım” dedi. E
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Corendon Havayolları 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yıldıray Karaer, 
Ekovitrin Medya Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Kamuran Abacıoğlu’na 
turizm sektörüne dair 
değerlendirmelerini 
aktardı.

Sektörde yatırımları ve yenilikleriyle adından sıkça söz et-
tiren Corendon Turizm Grubu, son projesi “Mission 747 
(Görev 747)” ile Almanya’nın en prestijli turizm multimed-

ya ödüllerinden “The Golden Citygate”e layık görüldü.
Her yıl ITB Berlin Turizm Fuarı esnasında düzenlenen ve 
turizmde yaratıcılığı ve yenilikçiliği desteklemeyi amaç 
edinen yarışmanın Başkan Yardımcısı Enrique Lepehne, 
ITB Berlin Fuarı’nda Corendon Havayolları’nın standına 
gelerek ödülü Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Yıldıray Karaer’e takdim etti. Ödül töreni esnasın-

da kısa bir konuşma yapan Karaer, Corendon’un kurulduğu 
1997 yılından bu yana hep yenilikçi ve yaratıcı bir şirket 
olmaya çalıştığının altını çizerek, son projeleri olan “Mis-

sion 747” ile bir jumbo jeti otobandan geçirerek yine bir 
ilke imza attıklarını anlattı. 5 gün süren taşınma operasyo-

nu boyunca hem Hollanda halkının hem de dünya basınının 
gösterdiği büyük ilginin projenin farklılığından kaynak-

landığını açıklayan Karaer, “Bu gibi büyük ve sansasyonel 
projeler Avrupa’da çok ilgi görüyor.
Dev bir uçağın Amsterdam’ın en işlek otobanından geçme-

si de büyük yankı uyandırdı. Corendon Village Hotel Ams-

terdam’ın bahçesine yerleştirdiğimiz Boeing 747’yi Eylül 
2019’da hizmete sunduğumuz zaman bu ilginin artarak 
devam edeceğine eminiz. 747’nin içinde misafirlerimize 
havacılıkla ilgili bir çok deneyim yaşama imkanı sunaca-

ğız, ayrıca uçağın içinde 5D uçuş simülasyonu da olacak” 
diye konuştu. 

CORENDON’A BİR
ÖDÜL DE ALMANYA’DAN
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Göbeklitepe’deki kazıların koor-
dinatörü Dr. Lee Clare, Göbek-

litepe’nin 11-12 bin yıllık tari-
he sahip olduğunu söyleyerek, 

“Göbeklitepe, bilinen en eski anıtsal tapınak-

lardan birisi. 2018 yılında UNESCO Dünya 
Kültür Miras Listesi’nde yer aldı. Göbekli-
tepe’de sanatsal yapılar da var. İnsan ırkının 
gördüğü ilk sanatsal yapılar bunlar. T harfi 
şeklindeki taş yapılar, vahşi hayvan figürleri 
var. T harfi şeklindeki yapılar insanı da sim-

geliyor. Burası bir toplanma yeri olarak işlev 

GÖBEKLİTEPE, TURİZM 
İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ
Göbeklitepe’deki kazıların koordinatörü Dr. Lee Clare, “Özellikle 

Dünya Kültür Miras Listesi’ne girdikten sonra Göbeklitepe, 
tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. Göbeklitepe, 

Şanlıurfa’nın turizmini ve ekonomisini geliştirecek” dedi.

Dr. Lee Clare, 
Göbeklitepe’nin 

11-12 bin 
yıllık tarihe 

sahip olduğunu 
söyleyerek, 

“Göbeklitepe, 
bilinen en 

eski anıtsal 
tapınaklardan 

birisi. Buna 
benzer bir yapı 

dünyanın hiçbir 
yerinde yok” 

diye konuştu.

görmüş. Buna benzer bir yapı dünyanın hiç-

bir yerinde yok” dedi.
“GÖBEKLİTEPE, TÜM DÜNYANIN 

DİKKATİNİ ÇEKTİ”
Göbeklitepe’nin Şanlıurfa turizminin ge-

lişmesi için çok önemli bir merkez oluğuna 
değinen Dr. Lee Clare, “Özellikle Dünya 
Kültür Miras Listesi’ne girdikten sonra Gö-

beklitepe, tüm dünyanın dikkatini üzerine 
çekti. Turizm altyapımız hazır. Göbeklite-

pe’nin üzeri kapatıldı ve turizme hazır hale 

getirildi. Turist Karşılama Merkezi inşa 
edildi. Gelen turistler çok rahatlıkla zaman 
geçirebiliyor ve Göbeklitepe’yi ziyaret ede-

biliyorlar. Buna ek olarak ziyaretçiler için 
bilgi merkezleri var. Bununla beraber Şan-

lıurfa’daki turizm için önemli olan bir de 
müzemiz mevcut. Şanlıurfa Müzesi, Tür-
kiye’deki en büyük müzelerden bir tanesi. 
Göbeklitepe’de bulunan eşyalar ve yapılar 
müzede sergileniyor. Göbeklitepe, Şanlıur-
fa’nın turizmini ve ekonomisini geliştirecek” 
diye konuştu. E
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R
adisson Blu Vadistanbul Genel Müdürü Atakan Altuğ, ITB Berlin Turizm 
Fuarı’na katıldıklarını söyleyerek, “Bu yıl turizmcilerin yüzü gülüyor, 
bunu fuarda görebiliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda yerimizi 
aldık. Fuarda ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. 

Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Fiyatlarımız da oldukça iyi, geçtiğimiz yıllara göre 
çok daha iyi seyrediyor” dedi.

Vadistanbul’un 1 Şubat itibariyle açıldığını ifade eden Atakan Altuğ, “Vadistan-

bul, 193 odaya, 2 bin 300 metrekare SPA alanına, bin kişilik balo salonuna, 7 ayrı 
toplantı salonuna sahip. Türkiye’ye hem alışveriş merkezi hem de doğayla iç içe 
konforlu güzel bir otel kazandırdık” diye konuştu. E

BU YIL TURİZMCİLERİN
YÜZÜ GÜLÜYOR

Radisson Blu Vadistanbul Genel Müdürü Atakan Altuğ, turizm sektöründe 
bu yıl yüzlerin güldüğünü belirterek, “ITB Berlin Turizm Fuarı oldukça 

verimli geçti. Fuarda ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde tanıtıyoruz” dedi.

Radisson Blu Vadistanbul Genel Müdürü 

Radisson Blu Vadistanbul Genel Müdürü 
Atakan Altuğ, “Vadistanbul, 193 odaya, 2 
bin 300 metrekare SPA alanına, bin kişilik 
balo salonuna, 7 ayrı toplantı salonuna 
sahip. Türkiye’ye hem alışveriş merkezi 
hem de doğayla iç içe konforlu güzel bir 
otel kazandırdık” diye konuştu.

ATAKAN ALTUĞ


