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Welcome 2020

In the first issue of the year, we only have one sentence.
I hope 2020 will be a year of peace and love for tourism to grow.

                                                    &
In this issue, we present nine compelling reasons to visit Turkey in 
winter.
Middle-aged readers will remember the film of the famous Kwai bridge. 
Kanchanaburi, where is about 3 hours away from Bangkok – Thailand, 
will soon be the new tourism destination. Kanchanaburi also offers a wide range of tourist 
products for tourism lovers with different interests in national parks. You will find them 
in our destination article.
You will also read interesting news from the world of tourism.
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Sofitel’s First Hotel in Turkey: Sofitel Istanbul Taksim

Accor’s luxury brand; Sofitel Hotels & Resorts announced the opening of 
its first property in Istanbul, Turkey. The first Sofitel hotel in Turkey, Sofitel 
Istanbul Taksim officially opened in early November in Taksim Square. The 
hotel, developed in collaboration with Turkey-based Tuna Group, is a luxury 
haven offering an impeccable blend of Sofitel’s inspired mix of French 
modern elegance with the cosmopolitan style of Istanbul.

“We are excited to introduce the Sofitel 
brand to Turkey, a market where we 
want to drive further growth over the 
next three to five years,” said Alexis 
Delaroff, COO of Accor New East 
Europe. “We believe that the addition 
of new luxury product into the city 
will serve as a key tourism driver, 
enticing travelers to explore one of Turkey’s most dynamic cities, while also 
delighting locals as a sophisticated and stylish destination for dining and 
entertainment.” 

Sofitel Istanbul Taksim is infused with the soul and character of the historic 
site where it resides. The location has been a famous hotspot within the 
bustling Taksim neighborhood for over a century. Originally home to the 
grand Magic Cinema, the property went on to become one of the most 
famous nightclubs in Istanbul. Maxim opened in 1921, and reigned at 
the top of Istanbul’s nightlife for several decades. Today, Sofitel Istanbul 
Taksim is the newest and most anticipated luxury hotel in the Taksim 
neighborhood. 

Guests of Sofitel Istanbul Taksim will revel in the luxury of 202 chic 
guestrooms including 33 suites, each suite outfitted with Hermés products 
while all other guestrooms will feature Atelier Cologne bathroom amenities 
for guests to delight in. Guestrooms offer expansive views of Taksim Square 
or the nearby Bosphorus strait, one of the world’s most strategic waterways 
and a popular Istanbul landmark. Club and suite guests have exclusive 
access to the property’s Club Millésime, with special services such as private 
check-in, personalized service, afternoon tea and treats, and more. The 
hotel is equipped to host business and social events of all kinds, with two 
elegant ballrooms and three well-outfitted meeting rooms. 

Helping travelers maintain their health away from home, the wellness 
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facilities impress at the Sofitel Istanbul Taksim. A rare find in Istanbul, the 
hotel’s outdoor rooftop swimming pool is the ideal spot for guests to 
unwind and take in panoramic views of the captivating city. The hotel’s 
state-of-the-art Sofitel Spa promises exhilarating and rejuvenating 
treatments inspired by traditional Turkish rituals with the delicacy of French 
cosmetology, featuring products from French luxury skincare brand Sothys. 
Outfitted with an indoor pool, seven treatment rooms, a traditional Turkish 
Hammam, steam room, sauna, and fully equipped fitness center, the Sofitel 
Spa is a haven within the energetic city. 

Sofitel Istanbul Taksim delights with its enticing dining options. Featuring 
a beautiful outdoor terrace fit with its own gazebo, The Oven is a European 
brasserie that takes its name from the wood fired oven it uses to create its 
signature Turkish and French inspired dishes. On the hotel’s ground floor 
sits a charming patisserie, Cake Box, which artistically serves authentic 
French sweets and traditional Turkish classics. A must see is the hotel’s 
rooftop bar and restaurant, which serves up modern Turkish mezze, tasty 
bites and chic cocktails, not to mention striking views of Istanbul and the 
Bosphorus. While La Table, a breakfast and buffet venue, and The Lobby Bar, 
a perfect place to enjoy a cocktail, coffee or light bite after an exciting day 
of exploring Istanbul, round out the dining options at the hotel.

SkyTeam Opens Lounge at Istanbul Airport

SkyTeam, the global airline alliance, has officially opened the doors to its 
seventh branded lounge in Istanbul, adding to more than 790 members’ 

and affiliated lounges worldwide. 
Located in Istanbul’s new airport (IST), 
the facility is served by seven alliance 
members: Aeroflot, Air France, KLM, 
Korean Air, Middle East Airlines, Saudia 
and TAROM.

An oasis of calm, the lounge is the perfect place to catch up with work, 
call home, or simply do nothing at all. It offers locally-sourced dishes and 
drinks, alongside complimentary Wi-Fi and other amenities designed to 
help customers relax before flights.

SkyTeam’s Istanbul lounge is available to Elite Plus, First and Business Class 
customers. The unique decor makes an instant impression; a statement 
reception area, LED lighting, custom-made furniture and living moss walls. 
The 582 m2 lounge, with more than 145 seats, never feels crowded - even 

https://smpublication.com/
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at its busiest.

Sample authentic Turkish cuisine such as freshly cooked pide (Turkish pizza) 
prepared on-demand at the live cooking station, mezze and traditional 
tea and coffee are served. The menu includes European dishes, as well as a 
selection of snacks. Spirits, soft drinks and wine sourced from local Turkish 
vineyards are also available.

The lounge is open 24 hours a day, ready for passengers at any stage of 
their journey - from taking a refreshing shower to simply recharging.

Located in the West Wing on Level H, the lounge has an elevated position; it 
is a refuge from the bustle of the airport.

Kristin Colvile, SkyTeam’s CEO and Managing Director said, ‘SkyTeam is 
hyper-focused on creating the best in class customer experience of any 
alliance, and our branded lounges are key to achieving this goal. This 
striking new lounge is an important component of delivering a seamless 
experience at every step of our customers’ journeys.’

Firuz Bağlıkaya Reelected as President of TÜRSAB

The 24th General Assembly of the Association of Turkish Travel Agencies 
(TÜRSAB) is held last weekend in Istanbul, where the President of TÜRSAB; 
Firuz Baglikaya re-elected as the President for the second term.

The General Assembly is held at Istanbul Lütfi Kırdar International 
Convention and Exhibition Center (ICEC) with record attendance. A total of 
4,045 travel agency representatives attended the 
election.

Firuz Bağlıkaya having obtained 63% of the votes 
will continue to lead TÜRSAB for 3 more years. 
Firuz Bağlıkaya obtained 2530 votes and Davut 
Günaydın obtained 1459 votes of a total 4045 
votes.

Turkish Airlines starts Istanbul (IST) – Newark (EWR) flights

Turkey’s national flag carrier Turkish Airlines will launch scheduled flights 
between Istanbul Airport (IST) and Newark Liberty International Airport 
(EWR) next year. Turkish Airlines announced that the new IST – EWR flights 
are planned as 7 flights per week and will be launched as of May 25, 2020.

Turkish Airlines also announced that the carrier served a total of 63.1 million 
passengers in the January-October 2019. The number of international 
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passengers rose by 3.1 percent on an annual basis to 37 million while the 
number of domestic passengers declined by 
7.5 percent to 26 million.

The carrier also said its passenger load factor 
was 81.6 percent in the first 10 months of 2019. 

The carrier flew to a total of 316 destinations as 
of end-October versus 304 routes a year earlier.

Azerbaijan and Turkey Open Friendship Corridor

The new air route, which was launched in August 2019 between the 
Nakhchivan Autonomous Republic (an exclave of Azerbaijan) and Turkey, 
named “Friendship Corridor”. Taking into account the geopolitical location 
of the Nakhchivan Autonomous Republic, the “Friendship Corridor” is of 
strategic importance. Thanks to it, direct air communication between the 
two countries is organized, bypassing the territory of other states.

A direct air route passes through a 15-kilometer border between the 
two countries along the Araz River. Note that on May 28, 1992, with the 
participation of national leader Heydar Aliyev, a road bridge and Sadarak-
Diluju checkpoint was opened here.

Intensive work on the opening of the air 
route, which allows creating direct air 
communication between Nakhchivan 
and Turkey bypassing the airspace of 
other countries, started in 2018.

Thanks to the well-coordinated work of 
“Azeraeronavigation” (AZANS), Turkish 

General Directorate of State Airports Authority (DHMI) and International 
Civil Aviation Organization (ICAO) this project was implemented in a very 
short time.

All necessary interstate agreements were reached and signed. The 
uniqueness of this project is that the new air route laid down close to 
neighboring countries. For this purpose, AZANS applied special ICAO 
requirements to the new air route’s characteristics. The opening of a new 
air route with Turkey will make a great contribution to the implementation 
of new international flights and the expansion of air communication with 
Nakhchivan Autonomous Republic.

https://smpublication.com/
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AZANS - subdivision of “Azerbaijan Airlines” is the largest ATC in the region 
and is responsible for the airspace over the territory of Azerbaijan. The total 
area of responsibility is 165.4 thousand square kilometers, of which 86.6 
thousand square kilometers is over the land territory of the country and 
78.8 thousand kilometers is over the Caspian Sea.

There are 20 international corridors passing through the airspace of 
Azerbaijan, the length of the route network is approximately 11 thousand 
kilometers.

DoubleTree by Hilton Adana Opens

Hilton is entering Adana for the first time with DoubleTree by Hilton, one of 
its 17 market-leading brands. Hilton’s newest hotel in Adana, DoubleTree 
by Hilton Adana has a total of 100 rooms, including two suites with elegant 
decoration.

DoubleTree by Hilton Adana, which considers every detail for the comfort 
of its guests, provides a memorable experience with comfortable beds 
produced specially for Hilton, ergonomic workspace and free Wi-Fi, while 
the corner deluxe and suite rooms also include a hot tub.

Cemal Hoşgül, General Manager 
of DoubleTree by Hilton Adana 
Hotel said: “We are very happy 
to bring DoubleTree by Hilton’s 
hospitality to the Ziyapaşa area, the 
lively business, entertainment and 
shopping district of Adana. Guests 
will be welcomed with our signature, 
warm DoubleTree Cookie, exemplary facilities and our caring service.”

The hotel offers three food and beverage outlets, serving with an 
understanding of quality service. Big Chefs serves Turkish as well as 
international cuisine, welcoming guests throughout the day. The Tree 
Lobby & Lounge Bar is where guests can experience special tastes and Lush 
Up Lounge Bar & Cafe comes to the forefront with their creative cocktails, 
including Red Touch, Shadow in the Melon, Soul Fly and Basel Babe.

DoubleTree by Hilton Adana has two Meeting Rooms with a total of 648 
square meters equipped with the latest technology, which is an excellent 
choice for special events, including business meetings and weddings alike. 
In addition, a modern health club with an indoor adult pool and a children’s 
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pool, SPA facilities with a Turkish bath, steam room, sauna and massage 
rooms are also available to guests.

Located in the heart of Adana, close to the historical railway station, 
DoubleTree by Hilton Adana offers easy access to business and 
entertainment centres, as well as the city’s historic and tourist spots. In 
addition, Adana International Airport is only eight minutes away.

Global Ports Expands to Vietnam

Global Ports Holding Plc, the world’s largest independent cruise port 
operator, has signed a 15-year management service agreement with Ha 
Long Sun Limited Liability Company for the Ha Long International Cruise 
Port located in Ha Long Bay, Vietnam.

The Port, having recently benefitted from a $44m investment, is the first 
purpose-built cruise port in Vietnam and is capable of handling the world’s 
largest cruise ships. In 2019 the Port is expected to welcome over 75,000 
passengers and it is forecasted to grow to over 100,000 passengers in 2020.

Situated within the Sun World 
Halong Complex, a 226ha 
entertainment and recreation 
complex, the Port’s modern 
infrastructure and geographic 
position close to China, Hong Kong, 
Indonesia, Malaysia and Singapore 
means it is well placed to become a 

leading transit port in Asia. Furthermore, the Port is less than 200km away 
from three international airports, Noi Bai International Airport, Van Don 
International Airport and Cat Bi International Airport, and with Ha Long Bay 
benefitting from modern hotel infrastructure, the Port has the potential to 
become a homeport for the region.

The Ha Long International Cruise Port is the second port in GPH’s portfolio 
in Asia, a region that has seen high growth in cruise passengers in recent 
years and has started to attract local and regional investment into cruise 
port-related assets.

Global Ports Holding, CEO Emre Sayin said, “I am delighted that GPH has 
signed a management service agreement for the Ha Long International 
Cruise Port. This agreement marks a truly historic moment for Global Ports 
Holding and marks an important inflection point in our growth aspirations 

https://smpublication.com/
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in Asia.

The GPH team very much look forward to working with our partner, the 
cruise lines and the people of the Quang Ninh Province to turn this iconic 
location into a leading cruise port in the region”.

Global Ports Holding Plc is the world’s largest cruise port operator with an 
established presence in the Caribbean, Mediterranean, Asia-Pacific regions, 
including extensive commercial port operations in Turkey and Montenegro.

Global Ports Holding (GPH) was established in 2004 as an international 
port operator with a diversified portfolio of cruise and commercial ports. 
As an independent cruise port operator, the group holds a unique position 
in the cruise port landscape, positioning itself as the world’s leading cruise 
port brand, with an integrated platform of cruise ports serving cruise liners, 
ferries, yachts and mega-yachts. GPH operates 17 ports in 9 countries and 
continues to grow steadily. GPH provides services for 8,4 million passengers 
reaching a market share of 24% in the Mediterranean annually. The group 
also offers commercial port operations which specialize in container, bulk 
and general cargo handling.

A portfolio of award-winning ports and terminals allows GPH to transfer 
best practices to its subsidiaries. With a strong focus on operational 
excellence, enhanced security practices and customer-oriented services, 
GPH aims to contribute to the development of the cruise industry.

Global Ports Holding Plc is 59.3% owned by Global Ports Holding B.V., 
which is a wholly owned subsidiary of Global Investment Holdings (GIH) 
- listed on Borsa Istanbul (BIST) under the ticker “GLYHO”. The remaining 
40.7% of the total issued share capital represents free float on the London 
Stock Exchange (LSE).

Pegasus Airlines Joins The United Nations Global Compact

Pegasus Airlines has become the first airline in Turkey to join the United 
Nations Global Compact, the world’s largest voluntary corporate 
sustainability initiative.

With this pledge, Pegasus has committed to implement its Ten Principles in 
the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption. The UN 
Global Compact calls upon signatories to comply with and implement ten 
core principles on environmental and social issues fundamental to driving 
balanced and sustainable growth of the global economy; to invest in 
people and the planet, and by doing so, to also support the UN in reaching 
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its “Sustainable Development Goals”.

Commenting on its pledge, Pegasus 
Airlines CEO Mehmet T. Nane, 
said: “Fostering the growth of the 
global economy in a balanced and 
sustainable way is the primary duty 
of companies across all sectors. 
While doing so, it is essential to 
uphold such fundamental principles 
on environmental and social issues 
as respecting human rights, non-discrimination and environmental 
awareness. By joining the UN Global Compact, as Pegasus Airlines, we 
pledge to comply with the Ten Principles in the areas of human rights, 
labour, environment and anti-corruption. We are proud to be the first airline 
in Turkey to do so”.

By signing the UN Global Compact, Pegasus has pledged to comply with its 
Ten Principles which are:

Human Rights

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of 
internationally proclaimed human rights; and

Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.
Businesses should uphold the freedom of association and the effective 
recognition of the right to collective bargaining;

Labour

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the 
effective recognition of the right to collective bargaining;

Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;

Principle 5: the effective abolition of child labour; and

Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and 
occupation.

Environment

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to 
environmental challenges;

Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental 

https://smpublication.com/
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In Brief In Brief 
TÜROFED’s new President is Sururi Çorabatır.

Hande Katmer named Hotel Manager of Zigo’s Hotel.

Serdar M. Baş appointed Baron Hotels & Resorts as General Manager.

Ömür Akın appointed Flora Garden Hotels’ as General Manager.

Nadir Kadakal who is the General Manager of Dedeman Bostancı Hotel 
& Convention and Park Dedeman Bostancı also named Executive Board 
Member responsible for Business Development at Dedeman Tourism 
Group.

Levent Suyolcuoğlu appointed General Coordinator at Kemer Miarosa 
Hotels & Resorts.

Nilgün Kuyumcu named Director at Turkey Tourism Institute.

GÜMTOB’s new President is Ersin Yazıcı.

Fehmi Durak named General Manager of Coronas Resort Hotel’; located in 
Demre, Antalya.

Seher Baysal appointed General Manager to Delta Hotels by Marriott - soon 
to open in Kağıthane.

responsibility; and

Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally 
friendly technologies.

Anti-Corruption

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, 
including extortion and bribery.
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Virtuoso Reports Most Exciting New Hotel Openings in 2020

Virtuoso®, the leading international travel agency network specializing in 
luxury and experiential travel, unveils the most exciting new hotel opening 
in 2020. 

From the eternally popular such as France 
and Mexico to the more exotic, including 
Japan and Botswana, these hotels and 
resorts are setting new standards in 
the ultra-competitive luxury space. On 
Virtuoso’s must-see list, historic icons 
meet sleek beach resorts while lodges nestled in nature complement city 
retreats. The common thread amongst them is that these properties will 
delight guests with their distinctive character, varied experiences and 
superior service.

Cheval Blanc Paris, France – Opening Spring 2020

Located in the heart of the City of Light, steps from the Louvre and the 
Marais, Cheval Blanc Paris combines historical, cultural and contemporary 
features for an authentic Parisian experience. Floor-to-ceiling windows in 
the 26 rooms and 46 suites offer views of famed landmarks and city life. 
Virtuoso exclusives: upgrade upon arrival if available, daily full American 
breakfast for two, fast-track immigration, complimentary round-trip private 
transfer with VIP meet and greet, spa access, complimentary Wi-Fi and early 
check-in and late check-out if available.

One&Only Mandarina, Mexico – Opening June 2020

Set in a lush, beachfront jungle setting, the intimate resort boasts 104 
standalone villas and treehouses – each with a private pool. Guests will 
have access to innovative culinary experiences, a lively beach club, wellness 
programming and a playground of adventures on land and sea. Virtuoso 
exclusives: upgrade on arrival if available, daily breakfast for two, $100 
USD resort credit, complimentary Wi-Fi, early check-in and late check-out if 
available.

The Tokyo EDITION, Toranomon, Japan – Opening June 2020

Located near Tokyo’s finest neighborhoods and attractions, the property 
will feature 206 rooms with stunning views of the city’s skyline, including 
21 suites and a penthouse. A signature restaurant, cocktail bar and wellness 
spa will cultivate a unique, luxurious atmosphere. Virtuoso exclusives: 

https://smpublication.com/
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upgrade upon arrival if available, daily breakfast for two, $100 USD hotel 
credit, complimentary Wi-Fi, and early check-in and late check-out if 
available.

Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel, Italy – Opening June 2020

A former refuge for royalty and Hollywood’s elite, Villa Igiea occupies 
a unique location overlooking the azure waters of the Gulf of Palermo. 
After a restoration, the iconic palazzo will showcase a fresh design while 
maintaining its timeless splendor. Virtuoso exclusives: upgrade on arrival 
if available, daily breakfast for two, $100 USD food and beverage credit, 
complimentary Wi-Fi, and early check-in and late check-out if available.

Xigera, Botswana – Opening June 2020

Xigera is defined by exceptional service, with 105 staff looking after just 24 
guests in an intimate, exclusive bush experience. The solar-powered lodge 
offers 12 suspended suites surrounded by ancient trees and flood plains, 
showcasing bespoke works by Africa’s most exciting young artists and 
craftspeople. Virtuoso exclusives to be announced.

Boeing Suspends 737 MAX Production

Boeing announced its plans for a temporary 
shutdown of production of its 737 Max in 
January 2020. Throughout the grounding 
of the 737 MAX, Boeing has continued to 
build new airplanes and there are now 
approximately 400 airplanes in storage. Now 

Boeing will prioritize the delivery of stored aircraft.

Boeing said: “As a result of this ongoing evaluation, we have decided 
to prioritize the delivery of stored aircraft and temporarily suspend 
production on the 737 program beginning next month.

We believe this decision is least disruptive to maintaining long-term 
production system and supply chain health. This decision is driven by a 
number of factors, including the extension of certification into 2020, the 
uncertainty about the timing and conditions of return to service and global 
training approvals, and the importance of ensuring that we can prioritize 
the delivery of stored aircraft. We will continue to assess our progress 
towards return to service milestones and make determinations about 
resuming production and deliveries accordingly.
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During this time, it is our plan that affected employees will continue 
737-related work, or be temporarily assigned to other teams in Puget 
Sound. As we have throughout the 737 MAX grounding, we will keep our 
customers, employees, and supply chain top of mind as we continue to 
assess appropriate actions. This will include efforts to sustain the gains in 
production system and supply chain quality and health made over the last 
many months.

U.S. Congress Reauthorize Brand USA

A years-long advocacy effort joined by voices from every corner of the 
country culminated Thursday with congressional renewal of Brand USA, 
the tourism marketing organization of the United States. Brand USA, which 
would have expired next year, had its future secured through 2027 via a 
reauthorization measure included in the broader end-of-year spending 
package. The American travel community hailed 
the move, which will enable Brand USA to build 
on its record of adding 52,000 jobs annually and 
$47.7 billion in total economic impact to the U.S. 
economy since 2013—all at zero cost to the U.S. 
taxpayer.

“By approving Brand USA, Congress sends a 
clear message to the American people: smart, 
bipartisan policymaking that generates economic value and jobs is 
alive and well in Washington,” said U.S. Travel Association President and 
CEO Roger Dow. “Brand USA’s work to boost international visitation is 
absolutely essential to the U.S. trade balance, and the fact that it operates 
without sending American taxpayers a bill make it a model public-private 
partnership that delivers proven results. Congress should be widely 
applauded for this move by anyone who cares about the U.S. economy and 
trade.” 

U.S. Travel has advocated for Brand USA alongside its colleagues in the Visit 
U.S. Coalition, a group of associations representing diverse sectors of the 
economy that benefit from the downstream economic effects of travel.
“The work of Brand USA’s congressional champions to shepherd it through 
an incredibly busy legislative calendar was truly remarkable, and the 
more than 15 million Americans whose livelihoods depend on the travel 
industry—and the hundreds of thousands who will be able to join the 
industry thanks to the continued work of Brand USA—owe them a debt of 
gratitude,” Dow said.

https://smpublication.com/
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ONOMO Hotels acquires BON Hotels

ONOMO Hotels has acquired a 60, 1% controlling stake in BON Hotels. With 
today’s announcement, the hospitality industry on the African continent is 
set for a major shake-up. “ONOMO is consolidating the African hospitality 
market and will continue to strengthen its pan-African presence. The 
acquisition deal establishes ONOMO as a key player in the Nigerian market 
and will reinforce our presence in Southern Africa,” says ONOMO Chairman, 
Julien Ruggieri.

“The deal positions ONOMO as the leading pan-African mid-scale 
hospitality group with a footprint spanning 15 countries and with 4 300 
rooms and a significant pipeline of 3 000 additional rooms. In addition, the 
new group now jointly employs some 2 200 people.

“We will benefit from BON Hotels’ extensive experience of offering its 
services as a hotel management company. A new chapter lies ahead 
in which ONOMO will expand through ownership, partnership and 
management services. With its unique local knowledge, investors across 
the continent can partner with the new hotel group in a range of African 
countries,” says ONOMO Hotels CEO, Cedric 
Guilleminot.

BON Hotels CEO, Guy Stehlik, says the 
acquisition will have a positive impact 
on the continent’s economy. “Becoming 
part of ONOMO Hotels is good news for 
BON Hotels’ existing and future partners, giving them access to a bigger 
client database, a stronger distribution platform, and increased purchasing 
power. Our clients will benefit from the unique presence of ONOMO and 
BON Hotels across Africa and a wider-reaching loyalty programme.

Top Airlines with Highest Passenger Satisfaction

In a stark departure from the price-driven culture of domestic airline 
customer behavior, the J.D. Power 2019 Airline International Destination 
Satisfaction Study,SM released, finds that cost and fees are notably less 
important than in-flight services when it comes to delighting passengers 
on international flights. The Airline International Destination Satisfaction 
Study iss based on performance in nine factors (in order of average 
importance across both models): in-flight services; cost and fees; aircraft; 
flight crew; check-in; boarding; immigration; baggage; and reservation.
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Among carriers flying from North America to Europe, Turkish Airlines ranks 
highest in passenger satisfaction with a score of 833. Virgin Atlantic (829) 
ranks second, while British Airways and Delta Air Lines (815) rank third in a 
tie. Among carriers flying from North America to Asia, Japan Airlines ranks 
highest in passenger satisfaction with a score of 869. Delta Air Lines (861) 
ranks second and Korean Air (854) ranks third.

Most Punctual Airlines and Airports In The World

The Punctuality League 2020, a comprehensive 
ranking of the world’s largest airlines and airports 
for on-time performance (OTP) reveals best 
performing airlines and airports in the world.

Garuda Indonesia takes the top spot globally and 
regionally with an impressive OTP of 95.01%. Aeroflot finished as the most 
punctual Mega Airline in Europe and second-most punctual mega in the 
world (OTP 86.30%). Six U.S. carriers ranked among the most punctual 
Mega Airlines in the world, including Delta Air Lines (4), Alaska Airlines 
(6), Southwest Airlines (8), American Airlines (9), United Airlines (13) and 
JetBlue (16). Copa Airlines (OTP 92.01%) and LATAM Airlines Group (OTP 
86.41%) were the second and fifth-most punctual airlines in the world. 
Turkish Airlines (OTP 76.72%) ranked 12th most punctual airlines in the 
world.Skymark Airlines ranked most punctual airlines in the LCC category 
with an impressive OTP of 90.12%. SunExpress (OTP 80.51%) and Pegasus 
Airlines (OTP 79.74%) of Turkey ranked 8th and 11th respectively.

Japanese airport Osaka Itami (ITM) finished as the most punctual 
Large Airport for a second consecutive year with an OTP of 88.03%. 
Turkish Airlines’ hub Istanbul Atatürk (IST; OTP 76.16%) ranked 12th and 
British Airways’ hub London Heathrow (LHR; OTP 75.27%) ranked 13th 
among Mega Airports—a notable accomplishment for the world’s most 
internationally connected airport.

Istanbul Sabiha Gökçen Airport on Istanbul’s Asian side ranked the most 
punctual Major Airport in the airport, while Delta-hub airport, Minneapolis-
Saint Paul (MSP) was the second most punctual Major Airport in the world, 
with an OTP of 83.27%.

Six Latin American airports earned placements in the top 20 Medium 
category with Panama City (PTY; OTP 92.21%), Recife (REC; OTP 82.64%), Rio 
de Janeiro (GIG; OTP 82.06%) and Belo Horizonte (CNF; OTP 81.55%) placing 
in the top 10.

https://smpublication.com/
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Visit Turkey in Visit Turkey in 
WinterWinter
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Turkey is not only attractive for summer holidays 
but with its ski resorts, historical sites, 
Turkish bath facilities, rich gastronomy, 

wide range of shopping opportunities and art & entertainment activities 
also a land that offers plenty of activities during winters. Here are some 
of the compelling reasons that make Turkey the preferred destination in 
winter.

Skiers can carve turns for six miles straight

The country has more than 100 
peaks above 9,800 feet (3,000 
meters) and nearly a dozen ski 
resorts. The most popular is 
located to the south of the Sea of 
Marmara, in the alpine village of 
Uludağ at an altitude of over 6,500 
feet. Palandöken, in the eastern 
province of Erzurum, is Turkey’s 
highest and is home to one of 
Europe’s longest natural ski runs.
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Visiting spectacular ruins in winter 

The best time to visit Turkey’s incredible Greco-Roman sites on the 
Mediterranean is in winter, when the heat and crowds evaporate and the 
atmosphere turns moody. Head to the travertine hills above the city of 
Antalya to wander through the sarcophagi of Termessos, or through the 
unrestored amphitheater set above the white-marble ruins of Sagalassos; 
both Psidian cities were conquered by Alexander the Great back in 333 BC.

Santa Claus’ home

The real St. Nick lived far from the 
North Pole — he actually preached in 
the ancient town of Myra, now called 
Demre, among the palm trees of 
Turkey’s Mediterranean shore. Every 
year on his feast day (December 6), 
the Greek Orthodox people flock to 
Demre’s 1,500-year-old basilica to 
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pay tribute to a — judging from the icons — black-robed, rather lanky St. 
Nicholas.

For the pilgrims, the saint is more Poseidon, god of the sea, than the Arctic 
Circle’s rosy-cheeked rotund figure in red. But don’t be deceived by the 
lack of reindeer and elves. The legend of Santa Claus is firmly rooted in the 
generosity (including gifts delivered via a chimney into stockings) of this 
5th-century Byzantine bishop.

Warm up in a Turkish bath

Take refuge from winter in one of the dozens 
of steam-filled historic hamams, or bathhouses, 
located around Istanbul. Among the most 
beautiful is the 16th-century Kılıç Ali Pasha, 
which recently underwent a multi-million-dollar 
restoration that’s returned it to its original glory. 
One of 56 bathhouses designed by the legendary 
Ottoman architect Mimar Sinan, the complex 
was built for Kılıç Ali Pasha, a former Italian 
slave-turned-admiral who, legend has it, was the 
inspiration for Cervantes’ Don Quixote.

cOvER STORy
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Fishing on the edge of Asia and Europe

In winter, millions of fish migrate through Istanbul’s 
Bosphorus Strait from the colder Black Sea to the 
relative warmth of the Mediterranean. Anglers crowd 
spots along the waterway, which divides the city 
into Asian and European quarters, or atop the Galata 
Bridge, which spans the Golden Horn, to catch their 
dinner.

If you left your line at home, dine in a traditional 
meyhane restaurant for the best winter fish, 
including lüfer (bluefish), palamut (bonito), hamsi (anchovy), and mezgit 
(whiting).

Try a creamy drink made from the root of wild orchids…

In the bitterest depths of an Istanbul winter emerge old men pushing 
steaming brass samovars containing a creamy drink dating to Ottoman 
times. Sahlep is a mix of hot mastic milk, sugar, and flour made from 
orchid tubers, served with cinnamon. Many Turks drink it for its purported 
therapeutic qualities, but it’s also just ridiculously delicious and the perfect 
antidote to a chilly winter’s day. Enjoy sahlep alongside a paper bag stuffed 
with freshly roasted chestnuts, known as kestane kebap, also purchased 
from street carts.

https://smpublication.com/
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Enjoy the traditional winter desserts

Grains, fresh and dried fruit, nuts, beans, chickpeas, and sugar are the main 
ingredients of aşure, a pudding served to mark the day Noah’s Ark ran 
aground. The exact components of this porridge-like dessert vary from 
region to region, family to family, but each is perfect for a cold day.

Another popular wintertime dessert is quince, or ayva, traditionally 
poached in cloves and sugar syrup and served with dollops of clotted 
cream. The flesh of the fruit turns orangey-red and contrasts beautifully 
with the flakes of green pistachio sprinkled on top.
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Draw a few lungful’s of bracing air at Abant Lake…

A brisk walk or horse-drawn carriage ride will circle you around the 4.5 
miles of the gorgeous Abant Lake, set in the Bolu province’s mini Lake 
District and hugged by forests of snow-covered fir and beech trees. 

Visit a vast inland sea surrounded by snowy peaks

High-altitude, wild, and desolate, 
everything about southeast 
Turkey’s Van region is extreme: 
Lake Van is the biggest in the 
country, and the volcanoes that 
tower over the northern and 
western shores are its highest 
peaks. With small islands dotting 
the lake and ancient castles, 
churches, mosques, and tombs on 
its shores, this truly is a stunning 
spot. The lake is so salty that most of it doesn’t freeze in winter, so even if 
it’s mid-January you can take the ferry over to Akdamar Island to visit the 
10th-century Church of the Holy Cross — it was once a royal church of the 
Armenian Kingdom of Vaspurakan.
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Kanchanaburi ya da Kwai Köprüsü
Bangkok’a sadece 132 km mesafedeki Kanchanaburi 1960’larda Türkiye’de 
filmi ile tanınan Kwai filminin bölgesi. Bangkok trafiğine yakalanmazsaniz 
2.5 saat içinde Kanchanaburi şehrine 
ulaşabilirsiniz. 

II. Dünya Savaşı sırasında Japonya işgali 
altında  ABD’li esirlere yaptırılan Kwai 
nehri üzerindeki çelik Kwai köprüsü 
şimdilerde hergün binlerce turist 
ağırlayarak Kanchanaburi’yi Dünyaca 
bilinen bir Tayland şehri olarak tanıtıyor. 
2 gün ayırdığımız bu şehre varır 
varmaz genç yaşlarımızda gördüğümüz ilk savaş filmlerinden biri olan Kwai 
Köprüsüne  hareket ettik.

DESTINaSyON
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Kwai köprüsünde her yıl ışık ve 
ses gösterileri ile çeşitli eğlence ve 
etkinliklerin olduğu bir festival de 
düzenleniyor. Şehri ziyaret sırasında  
bulunduğumuz Kwai Nehri 
Köprüsü Festivali yerli ve yabanci 
binlerce turistin toplandiği bir alan 
üzerinde adeta bir panayır alanı.

Eski askeri araçların dekorasyonu 
ve asker kamyonunun büfe olarak 
hizmet veren görüntüsü ile kendinizi 
fantazi bir savaş alanına gelmiş gibi 
hissediyorsunuz. Çevrede savaşa 
katılan ülkelerin askeri mezarlıkları, 
müzeler ve anıtlar da gezilecek 
noktalar arasında.

Köprüde raylar üzerinde gidip gelen 
nostaljik kısa bir turistik tren ile 
dolaşabilir, festival sırasında gündüz 
de açık olan gece pazarında alışveriş 
yapabilir, çeşitli müzik gruplarını 
dinleyebilir ve çevrede bulunan tipik 
Tayland yeme içme noktalarında 
akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. 
Gece boyu 2 kez  düzenlenen 30ar 
dakikalık ses ve ışık şölenini de ancak 
bu festival sırasında yaşayabilirsiniz.

Kanchanaburi bir yeşil bölge. Çok 
sayıda milli park ve içlerinde doğal 
güzellikler barındırıyor.  Prasat 
Muang Singh Historical Park, 
Erewan National Park ( içinde 
Muang Si Sawai ve Sai Yok 
National Park da bulunuyor) ve 
The Nine Armies Battle Historical 
Park, bunlardan bazilari.

DESTINaSyON
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Biz yalnızca 2 gün konakladığımız 
Mida otelden çok yakın olan The 
Nine Armies Battle Historical Park 
ile ikinci günün turuna  başladık. 1. 
King Rama için 1999 yılında açılan 
parkta Thai ordusunun zaferlerini 
konu alan müze ve anıtlar izleniyor.

Sonraki durağımız Erewan 
Milli Park yolunda kısa bir foto 
duraklaması yaptığımız Mo Tao 

Tapınağı oldu. Parka giderken geçtiğimiz mükemmel asfaltlı düzgün yolu 
ABD parklarında gördüğümüz yollardan eksik yanı yoktu. 

Yol üzerindeki kırmızı asfalt, şeritler ve trafik uyarı tabelaları çok düzgün 
yerleştirilmişti. Bunların arasında “Dikkat fil çıkabilir” ve “ Maymunları 
beslemeyin “ uyarıları keyifli yolculuğumuzun gülümseten tabelaları oldu.

Kanchanaburi şehir merkezine 65 km uzaklıkta yer alan Erewan Milli Parkı 
yemyeşil  ağaçlar çeşitliliği içinde mutlaka gezmenizi önereceği. Adını 3 
filin başına benzemesinden alan Erewan şelalesi, içinde Phra That Mağarası, 
Wang Badan yeraltı Mağarası ve Ta Duang Mağaralarını barındırıyor.  
Erewan şelalesine giris yabancılar için 300 Baht, Şelale 1.500 metre 
uzunluğunda çıkılan bir yol üzerinde 7 durakta bulunan  göllere dökülen  
sulardan oluşuyor. 7. Durak 2.100 m yüksekliğinde.Bu yüksekliğe çıkmanız 
da yorucu ve enaz 30 dakika sürüyor. Ana girişten ilk durağın yakınlarına da 
30 baht vererek golf arabaları ile gidebiliyorsunuz. 

Phra That mağarası şelalenin yakınlarında içinde 7 büyük alan barındırıyor. 
Sarkıtları ile dikkat çeken bu 7 bölüm ayrı adlar taşıyor. 

DESTINaSyON
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Wang Badan yeraltı Mağarası Erewan Park girişine 54km uzaklığında çok 
sayıda bölümleri su hayvanları barındıran gölleri ile ünlü. 
Ta Duang Mağarası Kwai nehir köyüne 2 km mesafede ve 700 m 
yüksekliğe tırmanarak ulaşılan bir mağara. Duvarlarında eski medeniyetlerin 
resimlerinden izleri  taşıyor.

Kanchanaburi ayrıca fil 
kampları ile de tanınıyor. 
Çok sayıda fil kampı arasında 
Taweechai Elephant Camp, 
Wangpo Elephant Camp, 
Somnuk Elephant Camp ve 
Elephant Care Sanctuary 
kampaları var.

Yolumuza gün batmadan 
Srinagarind Barajına 
ulaşarak devam ettik. Adına 

Tayland Prensesi Srinagarindra’dan alan baraj 
tayland’ın büyük bölümünün elektrik enerjisini 
karşılıyor.

Kanchanaburi’de gezmeye fırsat bulamadığımız 
diğer turistik noktalar da ; II. Dünya Savaşı Müzesi, 
Wat Thawon Wararam Tapınağı, Savaş mezarlığı, 
Tham Phu Wa Temple gibi çok sayıda gezilecek yer 
var. Bölge için en az 3 gün zaman ayrılmalıdır. Kwai 
nehri kıyısında yeşillikler içinde Mida Resort gibi bir 
tesiste konaklarsanız ayrıca bu üç güne birkaç gün 

daha eklemelisiniz.

Kanchanaburi’de çok sayıda konaklama 
ünitesi var. Ama özellikle Kwaii 
nehri kenarlarında resort tesislerde 
konaklamayı size tavsiye ederiz. Erewan 
milli parkı içinde yer alan tesis, Kwai 
Nehri Köprüsü’ne arabayla 30 dakikalık 
mesafede bulunuyor. 

Mida Resort Kanchanaburi’nin etrafı 
yemyeşil doğa manzaralarıyla ve Kwai 
nehri ile huzur verici bir tesis. Tesiste 
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30m2 den 130m2 ye kadar değişik kategorilerde 
tamamı  Wi-Fi ve düz ekran uydu TV’li odalarda 
ya da yeşillikler arasında bulunan çadırlarda 
doğa ile daha da içiçe konaklamak  mümkün.  
Tesisde bir büyük bir de küçük butik açık havuz 
ve ayrıca rahatlamak için bir de  spa bulunuyor.

Tesiste kamp ateşi ve nehir kıyısında doğa 
yürüyüşleri gibi birçok açık hava etkinliği 
düzenlenmekte.  The Terrace Restaurant’da  leziz  
Thai ve uluslaraarası tatlar deneyebilir veya  nehir 
kenarında River Romance Restaurant’da romantik 
bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

Hafta sonları kahvaltı sonrası Budist töreni de otel 
yönetiminin konuklarına sağladığı dini tören ilginç 
bir etkinlik.

Mida Resort Kanchanaburi 199 Moo 2, Ladya-Sri 
Sawad Road, Wang Dong, Muang Kanchanaburi, 
Kanchanaburi 71190 adresinde yer alıyor. Tel: +66 
(0)34 919 606, Fax: +66 (0)34 527 210, Email: info_
mrkc@midahotelsandresorts.com

Dönüş yolumuzda durakladığımız Nakhon 
Pathom şehri ve  Phra Pathom Chedi Tapınağına uğramadan geçmeyin. 
Saray ve özellikle Tayland’ın en uzun kubbeli tapınağı olan Phra Pathom 
Chedi’ye uğramanızı öneriyoruz. Hatta yanınızda Tay dilinden tercüme 
yapacak biri varsa bir Monk tarafından kutsanın ve duanizi edin.

DESTINaSyON
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11 ayda 48 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 2019’da 51 milyondan fazla 
turist hedefini, yılın bitmesine bir ay kala yakalamak üzere olan Türkiye, ilk 11 
ayda toplam 48 milyon 46 bin 732 ziyaretçiyi ağırladı.
Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yaklaşık 43 milyonunu 
yabancılar oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumunun 
(TÜİK) en son açıkladığı 9 aylık verilerde yurtdışı ikametli 
vatandaş sayısı da 5 milyon 136 bin 324 olmuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Kasım 2019 sınır 
verilerine göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
Türkiye’yi yüzde 14,31 artışla 42 milyon 910 bin 408 yabancı ziyaret etti.
Kasım ayında ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre gelen yabancı ziyaretçi sayısı 
yüzde 11,41 artış ile 2 milyon 190 bin 622 oldu.
En Çok Ziyaretçi Gönderen Ülkeler
Türkiye’ye yılın ilk 11 ayında en çok ziyaretçinin geldiği ülkeler sıralamasında, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,42 artış ile Rusya Federasyonu birinci (6 
milyon 887 bin 136 kişi), yüzde 11,57 artış ile Almanya ikinci (4 milyon 835 bin 626 
kişi), yüzde 13,30 artış ile İngiltere (2 milyon 506 bin 246 kişi) üçüncü sırada yer 
aldı. İngiltere’yi, Bulgaristan ve İran izledi.
Kasım ayında ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre Bulgaristan yüzde 8,35 
artışla  (230 bin 220 kişi) birinci, Rusya Federasyonu yüzde 36,85 artışla (192 bin 
683 kişi) ikinci, Almanya da yüzde 4,32 artışla (186 bin 132 kişi) üçüncü oldu. 
Almanya’yı Gürcistan ile İran takip etti.
Dünya Turizm Örgütü Verileri
Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) Aralık 2019 verilerinde ise Türkiye, dünyada 
2018 yılı ziyaretçi sıralamasında 6’ncılığını korudu.
UNWTO’nun açıkladığı en son veri olan 2018 yılında, Türkiye’nin dünya turizm 
gelirlerindeki sıralaması da 15 oldu.
Avrupa’nın en çok turizm geliri elde eden 6’ncı ülkesi olan Türkiye, yine Avrupa’da 
en çok turisti ağırlayan 4’üncü ülke oldu.  

Hem dolulukda hem de fiyatlarda Avrupa’dan gerideyiz

Türkiye’nin otel doluluklarında artış trendi devam etti. Ancak hem doluluklarda 
hem fiyatlarda Avrupa ortalamasına henüz ulaşamadık.
Konaklama sektörü kasım ayı performansı belli oldu. Türkiye Otelciler Birliği’nin 
(TÜROB) açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin Kasım 
2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine 
yüzde 2.4 artarak yüzde 64.9 olarak kaydedildi. Dünya 
çapında veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için 
hazırladığı Kasım 2019 Ülke Performans Raporu’na 
göre, ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR), Kasım 
2018’e göre yüzde 6.3 artışla 66.5 Euro’ya, toplam oda 
sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) ise yüzde 8.9 artışla 43.2 
Euro’ya yükseldi. 
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11 ayda ise Türkiye’nin ortalama dolulukları yüzde 2.5 artışla yüzde 68.2’ye, 
ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.7 artışla 78.2 Euro’ya, oda başı elde 
edilen gelir yüzde 13.5 artışla 53.3 Euro’ya yükseldi. Ocak-Kasım 2019’da Avrupa 
destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 73.2 olurken, ortalama oda fiyatı ise 
113.7 Euro olarak tespit edildi. 
İstanbul fiyatta yüzde 25 geride
İstanbul’un Kasım 2018’de yüzde 69.3 olan doluluk oranı, Kasım 2019’da yüzde 
4.1 artarak, yüzde 72.1 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 82.4 
Euro ile Kasım 2018’e göre yüzde 5.2 arttı. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı 
elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 9.5 artış yaşandı ve 59.4 Euro 
olarak ölçüldü. İstanbul’da Ocak-Kasım 2019 döneminde ise doluluk oranı yüzde 
4.4 artışla 74.8’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 9.8 artışla 90.2 Euro’ya, 
oda başı elde edilen gelir yüzde 14.6 artışla 67.4 Euro’ya yükseldi. 11 ayda, 
İstanbul doluluk oranında Avrupa ortalamasının üzerindeyken, oda fiyatlarında 
Avrupa ortalamasının yüzde 25 gerisinde kaldı. 
Antalya’da doluluklar geriledi
Antalya’da Kasım 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 6.9 azalarak yüzde 54.6 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 47.7 
Euro ile Kasım 2018’e göre yüzde 11.9 arttı. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı 
elde edilen gelirler geçen yıla oranla yüzde 4.2 artışla ile 26.0 Euro’ya yükseldi. 
Antalya’da Ocak-Kasım 2019 döneminde ise doluluklar yüzde 2.1 artışla yüzde 
66.6’ya, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 12.4 artışla 91.0 Euro’ya, oda 
başı elde edilen gelir yüzde 15 artışla 60.6 Euro’ya yükseldi.

Tanıtım Bütçemizi 72 Milyon dolar 

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizmde 2023 hedeflerinin 75 milyon turist, 65 
milyar dolar gelir olduğunu söyledi.
Ülkenin tanıtımı ve turizm hedefleri için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansını kurdukları hatırlatan Ersoy, “2019’da tanıtım bütçemizi 72 milyon dolara 
çıkardık. 2020’de ise ajansın desteğiyle 125 milyon dolarlık gelir öngörüyoruz. 
55 milyon dolar biz aktaracağız. Toplam bütçesi 180 milyon dolara çıkmış oluyor. 
Aşamalı olarak 2021’de 200 milyon, 2022’de 210 milyon, 2023’te 220 milyon 
dolara çıkan bir tanıtım bütçesi olacak.” diye konuştu.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ilk faydasını 
da Thomas Cook krizinde fazlasıyla gördüklerini dile 
getiren Ersoy, sektörün sorunlarını kendi içinde hallettiğini 
ifade etti. Thomas Cook’un,1 Nisan-1 Kasım arasındaki 850 
bin koltuk kapasitesinin yerine bir milyon 300 bin ilave 
koltuk koyarak sezonu kapattıklarını vurgulayan Ersoy, Easyjet’in Türk pazarına 
girdiğine işaret etti. Bakanlığın, turist sayısı ve turizm gelirlerini artırmak amacıyla 
uzun bir aradan sonra bu yıl oldukça yoğun bir tanıtım kampanyası yürüttüğünü 
ifade eden Ersoy, Avrupa’nın önde gelen ve en çok izlenen televizyon kanallarında 
Türkiye’yi tanıtan reklam filmlerinin gösterildiğini hatırlattı.
Dünyadaki turizm büyümesinde kaynak pazarlar olarak öne çıkan Uzak Doğu ve 
Pasifik bölgelerinde yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi yükselen 
pazarlara odaklanacaklarını anlatan Bakan Ersoy, Orta ve Doğu Avrupa’nın gelişen 
ekonomilerinin de yeni odak pazarları içerisine alınacağını belirtti. Bakan Ersoy, 
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Text AKUT to 2930, donate 10TL 
and save a life yourself.

akut.org.tr twitter.com/AKUT_Dernegi facebook.com/AKUT instagram.com/AKUT_Dernegi youtube.com/akut akut.web.tr

AKUT
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AKUT yaz 2930’a gönder,
10TL bağış yap, bir can da

sen kurtar!

Türkiye’yi kültür ve turizm alanında marka haline getirmek için 54 arkeolojik kazı 
çalışması yürütüldüğünü, bunlardan 122’sinin Türk kazı başkanlıklarınca, 32’sinin 
de yabancı kazı başkanlıklarınca sürdürüldüğünü dile getirdi. Ekim ayı itibarıyla 
461 kazı ve araştırma faaliyeti için 2019 yılı ödenek miktarının 38 milyon lira 
olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, Bakanlığın, 2020 yılı bütçe imkânları dâhilinde 
bu ödenek miktarını 80 milyon liraya çıkarmayı hedeflediğini söyledi.
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Bakanlığın, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürüttüğü projeyle Türkiye’nin ilk milli arkeoloji 
enstitüsü olan “Anadolu Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü”nün kurulduğunu 
ifade eden Bakan Ersoy, 2004-2019 yılları arasında 4 bin 399 kültür varlığının 
Türkiye’ye iadesinin sağlandığını belirtti.

Türkiye otelleri TTGA Yönetim Kurulu belirlendi

29 Aralık’da yapılan seçm sonucunda  Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı’nın (TTGA) yönetim kurulu üyelerinin belirlendi.
İste liste;

eçim Bölgesi Adayın Adı Soyadı Oy Sayısı

AKDENİZ BÖLGESİ Erkan YAĞCI 213
AKDENİZ BÖLGESİ Burhanettin SİLİ 170
AKDENİZ BÖLGESİ Elif ÖZDEMİR 12

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Can DİKMEN 68
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Emel ELİK BEZAROĞLU 14
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Hücet BALKAY 11

EGE BÖLGESİ Hacı Halil ÖZYURT 465
EGE BÖLGESİ Mehmet TANJU İŞLER 38

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Selda Çiçek VESKE 88
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Yaşar Mete AKCAN 66

İÇ ANADOLU BÖLGESİ Birol AKMAN 166
İÇ ANADOLU BÖLGESİ Ömer TOSUN 141

KARADENİZ BÖLGESİ Murat TOKTAŞ 133
KARADENİZ BÖLGESİ Yasemin SUYABATMAZ 61

MARMARA BÖLGESİ Temel AYGÜN 45
MARMARA BÖLGESİ Taner YALLAGÖZ 25
MARMARA BÖLGESİ Hediye GÜRAL GÜR 20
MARMARA BÖLGESİ Ayhan HACIBEKTAŞOĞLU 16

https://www.akut.org.tr/
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Text AKUT to 2930, donate 10TL 
and save a life yourself.

akut.org.tr twitter.com/AKUT_Dernegi facebook.com/AKUT instagram.com/AKUT_Dernegi youtube.com/akut akut.web.tr

AKUT
SAVES
LIVES

AKUT yaz 2930’a gönder,
10TL bağış yap, bir can da

sen kurtar!
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Konaklama vergisi netleşti  %2

Sektör temsilcileri ve vatandaşın tepkisine neden olan konaklama vergisinde 
değişikliğe gidildi. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen önergeyle teklifin ilk 
halindeki düzenlemeye dönüldü. Vergi oranı, teklifin ilk halindeki gibi yüzde 2’ye 
çekildi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı 
Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun 
Teklifi’nde, AK Parti önergesiyle değişiklik yapıldı. Teklifin ilk halinde konaklama 
vergisi yüzde 2 olarak belirlendi.
Bu düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda değiştirilerek, konaklama 
vergisinin 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde kişi başına gecelik 18 TL, 4 yıldızlı otel 
ve tatil köylerinde 12 TL, 3 yıldızlı otel ve belediye belgeli konaklama tesislerinde 
9 TL, 2 ve 1 yıldızlı otel, pansiyon, model, apart otel ve kampinglerde 6 TL, butik 
otel ve özel konaklama tesislerinde 18 TL, diğerlerinde de 6 TL olarak uygulanması 
öngörülmüştü.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen önergeyle teklifin ilk halindeki 
düzenlemeye dönüldü. Vergi oranı, teklifin ilk halindeki gibi yüzde 2’ye çekildi. 
Cumhurbaşkanı bu oranı 1 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye; 
konaklama tesisinin türüne, sınıfına ve bulunduğu yere göre farklılaştırmaya 
yetkili olacak.

Türk pasaportu ne kadar kıymetli ?

Dünyada vatandaşlığı en değerli ülkeler sıralamasında Fransa ilk sırada yer alırken, 
Türkiye 76. oldu.
Hollanda’da Gronigen Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan Dimitry Kochenov 
ile İsviçreli Henley & Partners şirketinin yöneticisi 
Christian Kälin tarafından yapılan araştırmayla 
vatandaşlığı en kıymetli 160 ülkenin sıralaması 
yapıldı.
Bu sıralamada Fransa’nın ardından Almanya ve 
Hollanda ikinci sırayı paylaşırken, Danimarka 3. sırayı 
aldı. Norveç ve İsveç 4. sırayı paylaşırken, İzlanda 
5., Finlandiya 6., İtalya 7., İngiltere 8., . İrlanda 9., İspanya ise 10. sırada geldi. ABD, 
bu klasmanda 25. sırada yer aldı.
Araştırmayı düzenleyenlerden Dimitry Kochenov’a göre, Fransız pasaportuyla 160 
ülkenin çoğuna vizesiz yolculuk yapılırken, yaklaşık 50 ülkede oturma ve çalışma 
iznine sahip olunabiliyor.
Euronews’ten Rahmi Gunduz’un haberine göre; AB ülkesi olması dışında, geçmiş 
tarihi bağları yüzünden çok sayıda eski sömürgesi olan ülkelerle ilişkisi de 
Fransa’yı bu konuda avantajlı duruma getiriyor.
Ekonomik güç, insani kalkınma, özgürlükler, barış, istikrar gibi kriterlerin de 
gözönünde bulundurularak not verilen sıralamada, en çok puanı yüzde 83,5 ile 
Fransa aldı. Türkiye yüzde 37 ile “vatandaşlığı orta kaliteli ülkeler içinde gösterildi. 
Türkiye bir önceki yıl bu klasmanda 82. sıradaydı.
Sıralamada Somali ve Afganistan vatandaşlığı ise son sıralarda yer aldı.
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Pasaport çıkartmak da zamlanıyor

Pasaport harçlarına 2020 yılı itibari ile birlikte zam geliyor. Gelecek yıl pasaport 
yüzde 22.58 artırılacak. Gelecek zam öncesi vatandaşlar pasaport fiyatlarını 
merak ederken, “Pasaport yenileme ücreti” Pasaport 2020 fiyatları” gibi aramalar 
yapmaya başladı.  
İşte, Pasaport harçları ve gelecek zamlı fiyatlar;
Yüzde 22.58 oranındaki yeniden değerleme sonrası yeni pasaport harçlarında 
fiyatların şöyle olması bekleniyor.
1 yıllık 248.26 TL’den 304,31 TL’ye çıkacak.
2 yıllık 405 TL’den 496,44 TL’ye çıkacak.
3 yıllık 575 TL’den 704,83 TL’ye çıkacak.
4-10 yıl 811 TL’den 994,12 TL çıkacak.
Defter bedeli de 133 TL’den 163.03 TL’ye çıkacak.
Pasaport için istenen belgeler
İstenilen belgeler :
1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu
3) 2 adet biyometrik fotoğraf
4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)
5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi
6) Varsa eski pasaport
7) Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni 
bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması 
gerekmektedir.

TTYD “Turizmde Dönüşüm” raporunu  6 Ocak’da açıklıyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin,.gayrimenkul sektörüne 
yön veren RE360 Konferansı’nda turizm yatırımları ve konut ilişkisi hakkında bir 
konuşma yaptı.
Gayrimenkul sektörünün en önemli buluşmalarından 
biri olan ve 10-11 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen RE360 Konferası’nda konuşan TTYD 
Başkanı Oya NARİN, turizm sektörünün ülkenin 
sürdürülebilir kalkınma seferberliğinde taşıyıcı sürun 
olabilmesi için sektör potansiyelinin stratejik bir vizyon 
çerçevesinde yeniden yorumlanması gerektiğini, bu 
amaçla TTYD olarak 2 yıla yakın süredir üzerinde çalışılan “Turizmde Dönüşüm” 
raporunun 6 Ocak 2019 tarihinde TÜSİAD ile müştereken bir toplantıda 
açıklanacağını vurguladı ve turizm hareketinin konut kullanımı ve yatırımlarıyla 
ilişkisine dair TTYD analizlerini aktardı.
 “Ülkemizde extended stay tarzı konaklama tesisleri yeterli ağırlıkta değil” diyen 
Oya NARİN, İspanya’da uzun dönemli konaklamalar için, “turistik rezidans” adı 
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altında otel markaları tarafından otel hizmeti verilip ev konforuna yakın özellikler 
sunan sınıflandırmaya tabi 4465 tesiste 510.462 yatak arzı bulunduğunu,. 
İspanya’nın tüm destinasyonlarına yayılmış olan bu işletmeler, destinasyonu 
tanıyan ve ona alışan bireysel seyahat eden turistlere hizmet vermekte ve 
bir adım sonrasında bu turistlerin konut edinmelerine de zemin sağladığını 
vurguladı.
Ülke turizminin 12 aya yayılmasının önemine dikkat çeken TTYD Başkanı Oya 
Narin “Mevcut verimsiz ve niteliksiz bazı yatırımların doğru analiz ile farklı 
çağdaş turizm özellikleri kazandırılarak dönüşüme tabi tutulması için alternatif 
gayrimenkul türleri yaratılması elzemdir. İleride sayısı artması muhtemel ve 
istenen bireysel ziyaretçilerin (FIT-fully independent travellers) önemli bir 
kısmının yaratacağı uzun süreli konaklama (extended stay) talebine ve yatırıma 
uygun, otel markalarının işleteceği ve konaklama envanterine dahil edilecek 
nitelikli tatil konutu yaratılmasına paralel olarak kontrol dışı ve kayıt dışı konut 
kiralamanın önüne geçilmesinin önemine dikkat çekmek istiyorum” diyerek 
sözlerini tamamladı.

HORECA 15-18 Ocak’ta Antalya’da 

Türkiye’nin büyük konaklama, ağırlama, yiyecek 
ve içecek endüstrilerinden olanHORECA 
(Hotel, Restaurant, Cafe) buluşması 15-18 Ocak 
tarihleri arasında ANFAŞ tarafından Antalya’da 
gerçekleştirilecek. Büyük HORECA buluşması, 
katılımcılara daha verimli olanaklar sağlamak 
amacıyla, 31’inci ANFAŞ Hotel Equipment Uluslararası 
Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı 
ve 27’nci ANFAŞ Food Product Uluslararası Gıda 
ve İçecek İhtisas Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek. Toplam 600’ün 
üzerinde katılımcı firmanın, 3 bin 700’den fazla markasını sergileyeceği HORECA 
buluşmasını, 50 binden fazla yerli ve yabancı profesyonelin ziyaret etmesi 
öngörülürken, fuar sonunda 3,5 milyar dolarlık iş hacminin oluşması bekleniyor.

CHP’nin turizm zirvesi yapıldı

 Zirvenin açılış töreninde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Aslında her şey bir 
merakla başlıyor. Doğduğumuz andan itibaren merak ederiz. Çevreyi merak 
ederiz. Annemizi babamızı merak ederiz. Bir süre sonra köyümüzü kentimizi, bir 
süre sonra Türkiye’yi bir süre sonra da dünyayı merak ederiz. İnsanoğlu hayatın 
her tarafını geçmişi ve geleceği merak eder ve düşüncesini onun üzerine inşa 
eder. Merak dediğimiz kavram uzayı keşfetmek değil, merak dediğimiz kavram 
aynı zamanda dünyayı da keşfetmektir. Merak ediyorsak Hindistan’da ne oldu? 
Oraya gideceğiz göreceğiz. Çin’e gideceğiz. Dünyanın neresini merak ediyorsak 
bir şekilde gideceğiz. Dolayısıyla turizmi ağırlıklı olarak insanlığın gündemine 
getiren temel olgu meraktır. Bizim yapmamız gereken şu; acaba insanların 
Türkiye’yi, Türkiye’nin herhangi bir ilini, beldesini veya köyünü veya herhangi bir 
bölgesini gezmek için nasıl bir merak uyandırmalıyız. Nasıl bir bilgi vermeliyiz ki 
insanlar bir şekliyle Türkiye’ye gelebilsinler bir şekliyle gelip Türkiye’de meraklarını 
gidebilsinler. Gözleriyle görsünler, olaya tanık olsunlar konuşabilsinler” diye 
konuştu.
Turistlerin Türkiye’ye gelmesini sağlamanın herkesin ortak görevi olduğunu 
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vurgulayan Kılıçdaroğlu, “2019 yılında turizm sektörünün görünümü hakkında 
önemli bir rapor açıklandı. Dünya Ekonomik Formunun raporu bu. Diyor ki; 
gezi ve turizm sektörü rekabet raporunda, 2030 yılında 1 milyar 800 milyon 
turist dünyayı gezecek. O zaman soru şu; 1 milyar 800 milyon turistten kaçı 
bize gelecek. Kaçı Türkiye’yi merak edecek. Kaçı Antalya’yı, İstanbul’u, Adana’yı, 
Mardin’i kaçı merak edecek. Onlara Türkiye’yi merak etmeleri için hangi bilgileri 
nasıl vereceğiz. Bütün bunları onların önüne koymak zorundayız” ifadelerini 
kullandı. (İHA)

İmamoğlu turizmciler ile buluştu

Turizmciler İstanbul Kongre Merkezi’nde, “İstanbul Turizm Platformu” tanıtım 
toplantısında buluştu. Çok sayıda turizmcinin katıldığı” İstanbul Senin Turizm 
Geleceğin “ başlıklı toplantıda turizm platformunu oluşturan birliklerin 
başkanlarının konuşmasının yanısıra platformu Başkanı Cumhur Güven Taşbaşı, 
“Sayın Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmesiyle birlikte İstanbul’da barış ve 
özgürlük rüzgârı esmeye başldı. 
Bu rüzgar İstanbul’dan dünyaya doğru esmektedir 
ve gelecekte İstanbul turizmine önemli katkılar 
sağlayacaktır” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “İstanbul Turizm Platformu” tanıtım 
toplantısında konuştu.
‘Haliç’e gözümüz gibi bakmalıyız’ diyen İmamoğlu, 
“Haliç’in kıyısında biyolojik arıtma tesisi mi 
gezdireceğiz insanlara. Biz, biyolojik artırma tesisinin 
bütün İstanbul’da varlığına inanıyoruz ve en üst 
seviyede arıtma sistemlerini bu şehide harekete 
geçireceğinin dönemini hazırlıyoruz. Ama orası değil 
“ dedi.
İmamoğlu, İstanbul Kongre Merkezi’nde, “İstanbul 
Senin Turizm Geleceğin” başlığıyla düzenlenen tanıtım toplantısı ile seçim vaatleri 
arasında bulunan “İstanbul Turizm Platformu’nu tanıttı. Tanıtımda İBB üst yönetimi 
ve sektör temsilcilerini bir araya geldi.
Turizm Platformu benzeri oluşumları farklı sektörler için de kurgulayacaklarını 
belirten İmamoğlu, “Göreceksiniz ileride, birçok hususta yine bir platform 
oluştuğunu, orada her kesimin kendini bulduğunu, nasıl İBB ile entegre 
çalışabileceği, hissedebileceği platformlar oluşturacağız. Bunlar bazen, 
sosyal, ticari ve toplumsal hedeflere dönük olacak. Çünkü biz, en baştan şunu 
söylemiştik: Ben İBB Başkanıyım, ama bu kenti sizinle bir arada ve birlikte 
yönetecek kadar da akıllıyım. Tek başına yönetmek, akıl işi değil biliyorsunuz. 
Sizleri sürece katarak, sizlerin deneyimleri, donanım ve birikimiyle beraber onları 
koordine ederek, yönetme konusundaki kararlılığımızı belirtmek istiyorum” dedi.
‘Yüzü asık bir esnaftan kimse alışveriş yapmayı sevmez’ diyen İmamoğlu, “Ürünü 
ne kadar iyi olursa olsun. Dolayısıyla biz, yüzü gülen bir kent, dünyaya pozitif 
enerji veren, insanlara o güzel sıcaklığını, misafirperverliğini her zaman sunmakta 
cömert davranan bir kent olmaya kararlıyız Bu turizmin en büyük lokomotifi 
olacaktır. Turizm master planını hazırlamamız şart. Bu bir teknik bir tanım değil. 
Uygulamaya geçirildiğinde aslında çok stratejik, başarısı yüksek ve aynı zamanda 
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herkesi içine katan, hatalarını kontrol eden düzelten düzenleyen muazzam 
bir planlamadan bahsediyoruz. Tabi bu tür planlar katılımcılıkla mükemmele 
varabilir. Deneyimler ile mükemmele varabilir. Yani, kapalı kapılar ardından, 
sadece akademik bakarak da olmaz. Dolayısıyla bu platformun temel yürüyüşü 
mutlak ve mutlak katılımcılığı en üst seviyede tutacak ve sizlerin içinde olduğu bir 
sistemle süreci tamamlayacağız” dedi.
Turizmin katma değeri yüksek bir sektör olduğunun altını çizen İmamoğlu, 
“Hiçbir sektöre benzemez. Yani ara ürünü yok. Bu vatandaş üretiyor ve kendini 
dünyaya tanıtıyor. O bakımdan çok önemli. Bu noktada herkesin kendisine 
dikkat etmesi gereken de bir sektör. Şirketi, yatırımcısı, rehberi, çalışanı, şoförü 
taksicisi, minibüsçüsü aklınıza gelen her kurumun her kişinin kendisine dikkat 
etmesi gerek bir alan. Tabiri caizse her birisi bir temsilci, her birisi bu ülke adına 
simge olarak önünde duran bir kişilik ya da kimlik. O bakımdan kampanyamız 
boyunca, bu sektöre verdiğimiz önemi belirtmek adına bazı şeyler söyledik. 
Her sektörün dertlerine kulak veren bir yönetim olacağız demiştik. Dolayısıyla, 
turizm sektöründeki herkes birine ulaşmak istiyor, biriyle beraber hareket etmek 
istiyorsa, İstanbul’da onun tek bir adresi var; o da İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 
Biz, katılımcı bir sistem koordine edeceğiz demiştik. Bir master plan yapacağız 
demiştik ve bunu ortak akılla yapacağımızı söylemiştik. Bu konuda en üst düzey 
seviyede moderatörlük görevini yerine getirecek Büyükşehir Belediyesi” şeklinde 
konuştu. 
Londra ziyaretinde, “London Partners” adlı kurumla yaptıkları görüşmelerden 
söz eden İmamoğlu, “Gerçekten üst seviyede başarılar elde etmiş bir kuruluş. 
Deneyim paylaşımı yaptık. Kendileriyle yine bu ay içerisinde İstanbul’da bir 
çalışma yapacağız. Ardından da inşallah sizlerle organize edecek olduğumuz 
Turizm Çalıştayı’nın da bir parçası olmalarını istedim. Katılmaktan keyif 
alacaklarını dile getirdiler. Arkadaşlarımızla konuştuk. Aralık ayının ortasında bir 
Turizm Çalıştayı’nın yapılması ve 2020’ye orada gerçekten bazı kararların alınmış 
halde girmemiz gerektiğinin de altını çizdik, karar verdik. Bu konudaki hazırlığınızı 
da hepinizden talep ediyoruz. Dolayısıyla vaat ettiğimiz her şeyi harekete 
geçiriyoruz ve turizm sektörüne yönelik vizyonumuzu çok daha üst seviyeye 
taşımak adına bu parametreleri halletmeden olmayacağının da farkında olan bir 
yönetimiz” dedi.
Her sektörde olduğu gibi turizmde de harekete geçme dönemine girilmesi 
gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, İstanbul ölçeğindeki bir kentin, kendi 
nüfusunun 2-3 katı turist çekmesi gerektiğini ifade etti. İmamoğlu, “Dünyaya 
baktığınızda, bütün otoriteler kabul ediyor ki; İstanbul, gerçekten bu konuda 
öncü kent olmayı hak ediyor. Arkadaşlarım ilk 5 hedefi, diyorlar. Gerçekten bu 
hedef, makul bir hedeftir, koyulmalıdır ama İstanbul birinci olmayı hedeflemelidir” 
diyerek iddiasını ortaya koydu. İstanbul’un kıymetini anlamak için haritaya 
bakmanın yeterli olduğunu belirten İmamoğlu, “2050 vizyonu çalışıyoruz. 
İstanbul vizyonunun zaten bir parçasıdır İstanbul Platformu’nun çalışmaları. 
Vizyonu, hep beraber belirleyeceğiz. Biz, bu şehrin 2050’ye vardığında dünya 
çapında hedefler koyması lazım. Değerli dostlar, hak ettiğimiz yere ulaşmak için 
elbette planlayacağız” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:
“Elbette sürece stratejik bakacağız. Elbette global rekabeti doğru anlayacağız. 
Veriyle analizle karar alacağız. Hiçbir hamasi kararı bu sürecin içine dahil 
etmeyeceğiz. Sektörün içindeki herkesin sesine kulak vereceğiz. Bu ortak akılla 
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uzun vadeli kararlar alacağız. Yap-boza asla izin vermeyeceğiz. Hangi hususta 
olursa olsun. Bugün kentsel tasarımda şikayet ettiğimizi her konunun temel 
sebebi yap-boz, kişiye göre karar. Kim geldiyse, onun keyfine göre karar ya da 
kim geldiyse onun siyasi anlayışına göre karar. Bütün bunlar ülkenin ve şehrin 
stratejik süreçlerini sıkıntıya uğratan konulardır. Asla yap-boza izin vermeyeceğiz. 
Bu kararları uyguladığımız takdirde çok net; asla bu şehre ihanet edilmesine fırsat 
vermemiş olacağız.”
İmamoğlu, İstanbul’un turistik açıdan değerlendirilecek birçok noktası olduğunu 
vurgulayarak bunlara Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki Mavlova Kemeri, 
Avcılar’daki Bathonea Antik Kenti ve Haliç gibi alanları örnek gösterdi.
Haliç’le ilgili ayrıca açıklama yapan İmamoğlu, “Haliç’i ayrı bir kıymet. Haliç’e 
gözümüz gibi bakmalıyız. Onun için ben 130 bin metrekarelik alanda bir 
gereksiz biyolojik arıtma tesisine karşı çıktım. Yani biz, Haliç’in kıyısında biyolojik 
arıtma tesisi mi gezdireceğiz insanlara. Biz, biyolojik artırma tesisinin bütün 
İstanbul’da varlığına inanıyoruz ve en üst seviyede arıtma sistemlerini bu şehide 
harekete geçireceğinin dönemini hazırlıyoruz. Ama orası değil. İşte bunlar, 
anlık bir genel müdürün, heyetin alacağı kararla olacak şeyler değil. Şehrin bir 
master planı vardır. Örneğin bu arıtma tesisi, İstanbul Belediyesi’nin master 
planında yok. Ben de aradım, bulamadım. Onun için bazı şeylerin olmaması 
gerekiyor. Bu bakımdan her yer fırsat. Kentin birçok noktası tarihi ve gerçekten 
bu alanların turizmin değerli birer noktası konusunda iş birliği yapacağız. Bütün 
belediyeyi çalışanlarıyla eğitimden geçireceğiz. Turizm eğitimi alacaklar. Zabıtası, 
güvenlikçisi herkes kendisini turizm elçisi olarak görecek, turiste davranışıyla, 
yaklaşımıyla, nezaketiyle, güler yüzüyle.
Bu şehirde seferberlik böyle olur. Hep beraber o eğitimi alacağız. Hızlıca bu 
süreçleri harekete geçirdiğimizde, turizmin geleceği noktayı benden daha 
iyi sizler tahmin ediyorsunuz. Bizler, bu platformdan talimat almaya hazır bir 
İstanbul belediyesiyiz. Güler yüzlü olmak zorunda olan, her koşulda gülen yüzünü 
eksik etmemek zorunda olan değerli sektör temsilcileri, gerçekten İstanbul, bu 
muazzam ve kadim şehir, iş potansiyelinizi en az 3 katına çıkartacak potansiyeli 
olan bir kent” ifadelerini kullandı.

TÜRSAB’ta Bağlıkaya yeniden başkan seçildi

24. TÜRSAB Genel Kurulu sonuçlandı. Değişim Grubu lideri ve TÜRSAB Başkanı 
Firuz Bağlıkaya’nın Mavi listesi, 2530 oy alarak seçimleri kazandı.,Davut 
Günaydın’ın Beyaz listesi ise 1459 oy aldı.
Yeni yönetim listeleri şöyle;
Yönetim Kurulu: Detur Turizm Firuz Barbaros 
Bağlıkaya, Bilir Turizm Ali Bilir, Passo Turizm 
Abdulhamit Kuk, Emperor Travel Clup Osman 
Tolga Gencer, Peninsula Turizm Diaeddin 
Şahin, Sayegrup Turizm Ceren Anadol, 
Burkon Turizm Hasan Eker, Vipol Turizm 
Soner Bacaksız, Baharat Organizasyon Nalan 
Yeşilyurt.
Denetim Kurulu: Ahmet Özden, Yusuf Sandıkçı, Abdurrahman Fetullah Aşkın 
Disiplin Kurulu: Hacı İbrahim Canatan, İbrahin Tanrıverdi, Mustafa Armağan.
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AKTOB Erkan Yağcı ile devam dedi

AKTOB Olağan Genel Kurulu ve Seçimi Antalya-
Kundu’daki Concorde De Luxe Resort Hotel’de 
gerçekleştirildi. Dr. Erkan Yağcı ve Yeliz Gül Ege’nin 
başkan adayı olarak katıldığı seçimde Erkan Yağcı 
tekrar seçimleri kazandı.  
Yoğun bir katılımın gerçekleştirildiği genel kurul 
sonrasında yapılan seçimi Erkan Yağcı’nın hazırladığı liste kazandı.
Seçim sonucuna göre Erkan Yağcı’nın listesi 279 oy alırken Yeliz Gül Ege’nin listesi 
113 oy aldı.

ALTID’de Burhan Sili, yeniden başkan 

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Seçimli Olağan Genel Kurulu Alanya 
Kültür Merkezi’nde (AKM) yapıldı. Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan 
Burhan Sili, bir kez daha başkanlık koltuğuna oturdu.
ALTİD Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: 
Burhan Sili, Servet Şakiroğlu, Mustafa Kahya, Muzaffer 
Barcın, Serdar Gür, Hızır Bozdoğan, Ali Orkan, Mehmet 
Dahaoğlu, Şükrü Cimrin, Elvan Güneş, Özkan Ünal, 
Cemal Kerem Sidar, Şevki Taç, Kadiri Hacıkadiroğlu, 
Erhan Yönet, Hüseyin Gümrükçüler, Cem Özcan, Kerim 
Kılınç ve Hakkı Melih Kantarcı.
Yedek üye listesi ise şöyle: Atman Kural, Berkehan 
Köseoğlu, Halil Çakır, Mikail Ülker, Ayşegül Karaca, Özgür Öz, Mehmet Aydıncı, 
İbrahim Sipahioğlu, Emin Dinler, Hasan Polatkan Atlı, Mehmet Ali Dizdaroğlu, 
Mehmet Baş, Hüseyin Balıkçıoğlu, Ali Oytun Kan, Şükrü İbrahim, Metin Unan, 
Ekrem Curnal, Habib Bayansal ve Mustafa Gün.

THY’de tasarruf içki ile başladı

 Türk Hava Yolları (THY) kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında içki ikramında 
kısıtlamaya gitti. Dış hatlar ekonomi uçuşlarında rakı, cin ve votka tamamen 
kaldırıldı.
Türk Hava Yolları’nda (THY) 2019 yılı içerisinde yaşanan B737 Max krizi sonrası 
sıkıntılar yaşanması üzerine şirket bir süre önce 
tasarruf tedbirlerini uygulama koydu. Ekim ayında 
alınan kararla birlikte birçok kalemde tasarruf 
tedbirleri uygulamaya başlayan THY’nin, son 
uygulaması ise alkollü içecek konusunda oldu.
Güncel sivil havacılık haberlerine yer veren 
Airporthaber internet sitesinin aktardığına göre; özellikle ikramları ile yolcuların 
beğenisi kazanan ve bu alanda birçok ödül alan THY, dış hatlar ekonomi 
sınıflarında alkol ikramı ile ilgili radikal kararlar aldı.
Dış hat ekonomi sınıfında rakı, votka ve cin ikramını kaldıran THY, altı saati 
aşan ER (ekonomi) olarak bilinen uçuşlarda ise tek marka viski ikram edeceğini 
duyurdu. Uygulamanın 6 Aralık’tan itibaren belirtilen tüm uçuşlarda başlatılacağı 
kaydedildi.
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Sağlık turizmine bir yatırım daha geliyor

  Seferihisar yapılacak termal tedavi ve 
kür merkezi ile birlikte sağlık turizminde 
adından daha fazla söz ettirecek. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir 
Valiliğinin ortak olduğu İzmir Jeotermal 
A.Ş aracılığıyla Seferihisar Doğanbey 
mahallesinde bölgenin turizm kapasitesini 
12 aya çıkartmak ve kentin sağlık turizmi 
hedefine katkı koymak amacıyla planlanan 
termal kür ve tedavi merkezinin temeli 
2020 yılının mart ayında atılıyor.  
İzmir Jeotermal A.Ş. tarafından Seferihisar Doğanbey’de satın alınan 42 dönümlük 
arazide kurulacak termal tedavi ve kür merkezinin projesi tamamlandı, Seferihisar 
Belediyesi tarafından yapılmakta olan arazi düzenlemesi ve uygulaması 
sonrasında süreç başlayacak.
Tesiste 4 yıldızlı otel konseptiyle termal klinik (balneo terapi, hidro terapi, 
klima terapi, helio treapi, FTR), 100 odalık konaklama ünitesi, 20.000m² kapalı 
alan, günlük 500 hasta kapasiteli kür merkezi, sağlık tedavi merkezi, kapalı ve 
açık havuzlar, grup egzersiz salonları, fitness salonu, 300 kişilik toplantı salonu 
bulunacak.
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
“Seferihisar’ın yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! İzmir Jeotermal A.Ş.  
tarafından Doğanbey’de kür merkezi yatırımı önümüzdeki günlerde başlayacak,  
uzun soluklu bir çalışmanın ardından yatırım aşamasına gelinen kür merkezi 
için çalışmalar tamamlandı. Bu gerçekleştirilecek yatırım ile Seferihisar hakkı 
olan sağlık turizmi ile adını duyurmaya devam edecek ve Doğanbey’de turizm 
avantajlarından faydalanacak. Bölgenin hem gelir seviyesi, hem istihdamı hem 
de cazibesi artacak. Sağlık turizminde atılan bu ilk adım hepimize hayırlı uğurlu 
olsun “ dedi.
Seferihisar’da faaliyet gösteren Zirve Gayrimenkul çözüm ortağı Evrim Ataman 
konu hakkında “ Doğanbey mahallesinde artacak yatırımlarla birlikte hem 
nüfus hem de ticari açıdan hareketlenecek bölge aynı zamanda turizm amaçlı 
otel yatırımcıları için aranan bir yer konumunda. Bu yüzden bölgedeki otel 
yatırımlarında hareketlilik olmasını bekliyorum, konut açısından şimdilik bir 
yaptırım söz konusu değil zira turizm dışında imara kapalı bir bölge.
  12 ay yaşayacak bir sağlık merkezinin yapılması şu an için turizm dışında imara 
kapalı bölgede arsa fiyatlarını etkileyecektir, güncel duruma göre 6 kat ve 
üzerinde fiyatlar artacaktır.     
Sağlık turizmi için devletimiz tarafından çok iyi teşvikler var, yatırımcılar için 
önemli olan bunu kullanmak ve bu bölge tam aradıkları bir konumda.  Birkaç yıl 
içinde Seferihisar ve Doğanbey termal konusunda marka haline gelecektir“ dedi.
Türkiye’de toplam minarelize içeriği ile sedef hastalığı için en önemli jeotermal 
suya sahip olan Doğanbey bölgesinde kurulacak tesiste, yıl bazında yerli ve 
yabancı 300 bin kişinin faydalanması planlanıyor.
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“Murat Dedeman” adı Palandöken’de yaşatılacak

 Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her sene dünyanın farklı 
ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup Müsabakası, bu sene Türkiye’de, 
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde yapılacak. Türkiye Kayak Federasyonu 
tarafından 17-20 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek müsabaka, merhum Murat 
Dedeman’ın adıyla düzenlenecek. Uluslararası kayakçılar ile kayak tutkunlarını 
bir araya getirecek müsabakaya, yeni adıyla Murat Dedeman Pisti ev sahipliği 
yapacak.

Türkiye’nin ve Erzurum’un önde gelen sivil 
toplum kuruluşları, Murat Dedeman isminin 
3 bin 176 rakım ve toplam 36 kilometre pist 
uzunluğuyla dünya kış turizminin parlayan 
yıldızı Palandöken Kayak Merkezi’nde 
yaşatılması için bir vefa örneği sergiledi. 
Uluslararası Kayak Federasyonu onaylı, 2 bin 
647 rakımda ve bin 70 metre uzunluğundaki 6B 
isimli piste, Murat Dedeman adı verildi.

Başta Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Erzurum 
Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası gibi kurumların katkılarıyla 
gerçekleştirilen bu isim değişikliği ile Palandöken’e yaptığı yatırımlarla Türkiye’de 
kış turizminin bugünlere ulaşmasında aktif rol oynayan Murat Dedeman’ın, iş 
dünyası ve turizm sektörü için ilham yaratan vizyonu, geleceğe aktarılacak. 
Doğal yapısı, kar kalitesi ve gece kayağı ile dikkat çeken Murat Dedeman Pisti, 
ilk olarak 17-20 Aralık tarihleri arasında, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 
düzenlenen Murat Dedeman FIS Cup müsabakasına ev sahipliği yapacak. 
Türkiye dahil 9 ülkeden toplam 60 sporcunun mücadele edeceği, 4 gün sürecek 
müsabaka, ilk 2 gün slalom, son 2 gün ise büyük slalom olarak yapılacak.

Swiss International  İstanbul’a 10 butik otel ile geliyor

Swiss International, toplam 20 milyon 
euroluk bir yatırımla İstanbul’da 10 
ayrı butik otel açmak için harekete 
geçti. Projenin ilk ayağını oluşturacak 
Sultanhamam’daki tarihi 2. Vakıf Han’ın 
32 odalı bir butik otel olarak faaliyete 
geçmesi için anlaşma sağlandı. Anlaşma 
İstanbul’da düzenlenen imza töreniyle 
gerçekleştirildi. İmza törenine Swiss 
International CEO’su Henri W.R. Kennedie, Kube Gayrimenkul CEO’su Ruşen 
Baltacı ile Apex Consultancy & Trading Group Aran Hawker katıldı. Yapılan 
anlaşma gereği tarihi yarım adanın önemli merkezlerinden olan, daha önce 
iş hanı olarak faaliyet gösteren 2. Vakıf Han, restore edilerek yaklaşık 2 milyon 
Euro’luk bir yatırımla 32 odalı butik otele dönüştürülecek.
2.Vakıf Han’ın tarihi dokuya uygun olarak restore edileceğini belirten Swiss 
International Ceo’su Henri W.R. Kennedie, “Tarihi 2. Vakıf Han ile Türkiye pazarına 
gireceğimiz için çok mutluyuz. İlk hedefimiz, 32 odalı lüks bir butik otel ile 
İstanbul’da olmak” dedi.
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“2020 yılı içinde hizmete açmayı planlıyoruz”
Swiss International olarak Türkiye’de var olacakları için çok heyecanlı olduklarını 
belirten Kennedie, “2. Vakıf Han’ı en kısa sürede restore ederek 2020 yılı içinde 
hizmete açmayı planlıyoruz. Butik otel konseptimiz olan Swiss Butique markası 
ile faaliyet göstereceğiz. İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden biri. Türkiye 
pazarına İstanbul’dan giriş yapacağız. Hedefimiz aynı bölgede kısa sürede 10 
ayrı butik otele sahip olmak. Tarihi yarım adada toplamda 200 odaya sahip 
olmak gibi bir hedefimiz var. Büyüleyici konumu ve tarihi ile İstanbul çok özel bir 
şehir. Burada, kültürlerin, mutfağın ve mükemmel misafirperverliğin karışımını 
sunacağız. Çalışmalarımıza Türkiye’deki partnerlerimiz Kube Gayrimenkul ve 
Apex Consultancy & Trading Group ile hızlı bir şekilde devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.
“İstanbul Avrupa, Asya ve Ortadoğu’yu bağlayan bir merkez”
Yatırımları için İstanbul’u seçmelerinin sebeplerinden de bahseden Kennedie, 
“İstanbul’a geçtiğimiz yıl 13,5 milyon yabancı turist gelmiş. Turist sayısında 2017 
yılına göre geçen sene yüzde 25 artış var. İstanbul, sadece Avrupa’yı Asya’ya değil 
aynı zamanda Ortadoğu’ya bağlayan bir merkez görevi görmektedir. İstanbul’un 
bu özellikleri seçimimizde etkili oldu” diye konuştu.
“Tarihi yarımada için önemli bir yatırım”
Swiss International’ın yatırımının tarihi yarımada için önemli bir girişim olduğunu 
belirten Kube Gayrimenkul CEO’su Ruşen Baltacı ise, “İstanbul’un merkezi 
konumundaki Sultanhamam yeni cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. İş 
ortaklarımız bu bölgede büyüme konusunda çok istekli. 2. Vakıf Han ile başlayan 
iş birliğimiz kısa sürede yeni anlaşmalarla devam edecek” dedi.(İha)

Yeni bir butik otel, Zigo’s Hotel açıldı

Dalaman Sarıgerme bölgesinde 7 dönümlük 
arazi üzerine konumlanan, Zigo’s Hotel 1 
Kasım 2019 tarihi itibarıyla hizmete girdi.
11 farklı tasarım odasıyla “evden uzak ev” 
değerine sahip, exclusive bir butik otel olan 
Zigo’s Hotel’de
7 adet Standart , 2 adet Deluxe ve 12er adet 
Deluxe Suite ile King Suite oda bulunuyor.
Lezzet deneyimi, Zigo’ s Hotel’ in en 
iddialı olduğu alanlardan biri, oda- kahvaltı olarak hizmet veren otelin A la 
Carte restoranı Olio Restaurant, benzersiz gastro keyifler için misafirlere rafine, 
doyurucu ve doğal seçenekler sunmakta.
Garden Bar’da bahçeden toplanan limonlar ve nanelerle hazırlanan soğuk 
limonatalardan yine özel reçetelerle hazırlanmış kokteyllere uzanan geniş bir 
içecek mönüsü sunulur.
Zigo’s Hotel’in selvi ağaçları arasındaki taşmalı havuzu, misafirlerimizin günlük 
yüzme ihtiyacını tam da olması gerektiği gibi karşılamakta. 
Misafirler günlük spor aktivitelerini fitness alanında yaparak rahatlayabilir. 
Sauna’da günün yorgunluğunu atabiliyor.
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Zigo’s Hotel hem romantik bir evlilik teklifi, hem de unutulmayacak bir düğün için 
belki de dünyanın en özel noktalarından biri olarak hizmet verecek.  
Geniş ve keyifli bahçesinde unutulmaz etkinlikler gerçekleştirilebilecek ve 
kapalı VIP grupların ayrıca toplantı ve etkinlikleri için de uygun bir seçenekler ile 
yardımcı olacak.

Dalaman havaalanına 15 km, Göcek ‘e 26 km , Köyceğiz’e 28 km, Sarıgerme’ye 6 
km, Dalyan’a 27 km, Fethiye’ye  48 kmve Marmaris’e  90 kmuzaklıkta olan Zigo’s 
Hotel bölgede yepyeni bir otel olarak hizmet verecek.

Tunç Soyer Avrupa Konseyi kongresinde başkan yardımcısı seçildi
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 37. Genel Kurul 
toplantısı Fransa’nın Strasburg kentinde yapıldı. Kongre’de İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Tunç Soyer başkan 
yardımcısı seçildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’e Avrupa’da önemli bir görev verildi. 
47 üye devletten, 150 binin üzerinde yerel 
ve bölgesel yönetimi temsil eden Avrupa 
Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi’ne katılan Tunç Soyer, yapılan 
seçim sonucunda Kongre’nin Bölgesel 
Yönetimler Meclisi başkan yardımcılarından 
biri oldu. Bu görev ile Soyer, Kongre’de 

Türkiye’den bir kenti temsil eden tek büro üyesi olarak da önemli bir sorumluluk 
üstlenmiş oldu. Büro, Kongre’nin yerel yönetimlerin stratejileri ve uygulamaları 
ile ilgili önerileri hazırlayan en yetkin organı. Tunç Soyer, Türkiye ile birlikte diğer 
Avrupalı yerel yönetimlerin öncelik ve tercihlerini temsil edip savunmakt an da 
sorumlu olacak.
Seçildiği yeni görevden sonra bir teşekkür konuşması yapan İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yerel ve bölgesel yetkililer daha sık beraber 
hareket edip, küresel sorunlara yerel çözümler üretme kapasitelerini arttırıyor. 
Ben de kentlerin sınır ötesi işbirliklerini güçlendirip, küresel sorunlara çözüm 
üretebilmek için bu göreve talip oldum” dedi. Tunç Soyer konuşmasında İzmir’in 
önemine de değinerek şunları söyledi: “Kongre, daha etik, kapsayıcı, şeffaf, adil, 
demokratik, etkin ve meşru bir yerel ve Avrupa yönetişimi için bize eşsiz bir fırsat 
sunuyor. Bana, “başkan yardımcısı” sıfatıyla demokrasi, insan hakları, sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri ve g&ouml ;ç gibi konularda çalışma şansı tanıyan Kongre 
üyelerine teşekkür ederim. 8 bin 500 yıllık tarihi, 4,5 milyonluk nüfusu, coğrafi 
konumu, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda çok büyük sınır ötesi etkileşim 
tecrübesi ile İzmir’in Kongre’nin çalışmalarına önemli katkılar yapacağını 
düşünüyorum”. 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Konseyi’nin yerel ve bölgesel 
yönetimleri temsil eden temel organı. 1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi, 
Avrupa çapında görev yapan ilk ve en geniş siyasi organizasyon. Yurttaşlara en 
yakın idari birim olması sebebiyle kurum içinde yerel ve bölgesel yönetimlere 
ayrıcalıklı bir değer atfediliyor. İnsan haklarının korunması, geliştirilmesi; hukuk 
devleti ve çoğulcu demokrasi ilkelerine saygının sağlanması amacıyla görev 
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yapan Avrupa Konseyi’nin 47 üye ülkesi var ve merkezi Strasburg’dadır. Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Kongresi dışında Avrupa Konseyi’nin temel organları arasında 
Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Meclisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
yer alıyor. Kongre, yerel ve bölgesel politikaların tüm alanlarında çal ışmalar 
yürütüyor. Kongre’nin bu yılki toplantısında “Demokrasiyi Koruyan Belediye 
Başkanları” teması işlendi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ne yapar?
Kongre, Avrupa çapında 100 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimin seçilmiş 
temsilcilerinin, sorunlarını tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini 
hükümetlere ifade edebildikleri bir forum ortamı sağlar.
Yerel ve bölgesel yönetimleri temsil ederek ulusal ve uluslararası 
organizasyonlarla yakın işbirliği yapar.
İşleyen bir demokrasi için temel teşkil eden halka açık oturumlar ve konferanslar 
düzenler.
Bütün konsey üyesi ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasinin durumu hakkında 
ülke raporları hazırlar ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ilkelerinin nasıl 
uygulandığını izler.
Avrupa Konseyi üye 47 ülkede gerçekleştirilen yerel ve bölgesel seçimlere zaman 
zaman gözlemci gönderir ve raporlar hazırlar.
Kongre, yerel ve bölgesel yönetimlerle ilgili politikaların çerçevesini belirleyen 
sözleşmeler hazırlar ve bunların uygulanmasını sağlar.

Uzakrota turizmcileri yakınlaştırdı 
Uzakrota Travel Summit 2019, SKYhub Ana Sponsorluğu; Emirates Airline, Turkish 
Airlines Corporate Club ve International Residency & Citizenship Ana Desteği ile 
Hilton Istanbul Bosphorus‘da  büyük bir ilgi 
ile gerçekleşti.

Zirvede  yurtiçi ve yurtdışından katılan 
konuşmacı ve panelistler ile birlikte 4 bin 
kişinin katılımıyla 3 salon 5 farklı sahnede 
yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığından 
Onur Gözet’in açılış konuşmasının ardından 
çok sayıda ve farklı oturumlar zirvede 
turizmcileri yakınlaştırarak yoğun bir ilgiyle 
izlemelerini de sağladı.

Çok sayıda  turizm konusuyla gerçekleşen  
panel ve konferans oturumları  arasında,  “Seyahat Acentalarının Değişimi 
“oturumunda Mete Vardar (Jolly Tur), Kaan Karayal (Tatilsepeti.com), Ali Onaran 
(Prontotour), Velit Gazel (Gazella) ve Havayolları ve “Online Seyahat Acentalar” 
oturumunda Moderatör: Çağlar Erol (Enuygun.com)’ın sorularını , Kaan Mustafa 
Görgün (Hitit), Gideon Thaler (Tal Aviation), Sandrine de Saint Sauveur (APG 
Network) ve Yıldıray Karaer (Corendon) konuşmaları büyük ilgiyle takip edilen 
oturmların başını çekti.
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Fuarlar
Vakant. -Utrecht / 16 - 19 Ocak
Matka- Helsinki / 16 - 19 Ocak
Ferien Messe - Viyana / 16 - 19 Ocak

FITUR - Madrid / 22 - 26 Ocak
FESPO - Zürih / 30 Ocak - 02 Şubat
TITE - Tahran / 01 - 02 Şubat     
ITFA - Belgrad / 21 - 24 Şubat

KISA KISA

Yöneticiler  
 »  Asiye Tunçalp, Anex Tour’un Avrupa’dan 

sorumlu genel müdür yardımcısı oldu.
 » İstanbul Turizm Derneği genel kurulunda 

Zorlu Holding turizm temsilcisi Yalçın Aydın 
başkan seçildi.
 » Hacı Ömer Özkul Castle Resort & SPA Hotel 

Sarıgerme’de satış ve pazarlama direktörü oldu.
 » Genco Şekercioğlu Ramada Plaza Trabzon ve 

Ramada Resort Bodrum’un Satış ve Pazarşlama 
direktörü oldu.
 » Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu 

oldu.
 » Divan Oteller Grubu Satış Direktörlüğü 

görevine 25 yıldır turizm sektöründe çeşitli 
görevlerde bulunan Deniz Dikkaya getirildi.
 » Ayşe Nur Teker Six Senses Kaplankaya’nın satış 

ve pazarlama direktörü oldu.
 » Finike Marina Müdürüğüne Vedat Ergin 

getirildi.
 » Altuğ Kargı BOF Hotels’in turizm 

koordinatörü oldu.
 » Fairmont Quasar İstanbul Satış ve Pazarlama 

Direktörlüğü’ne Doğu Yaman getirildi
 » Pelin Erbil Delta Hotels by Marriott’un satış ve 

pazarlama direktörü oldu.
 » Çeşme Marina’ya Onur Kunduz müdür olarak 

atandı.
Tesisler

 » Adana’da 5 yıldızlı Sheraton Oteli’ni işleten 
Adalı ailesi İzmir›e de 5 yıldızlı otel yatırımı 
yapacak.
 » Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sümela’ya bir 

teleferik projesi hazırlıyor.
 » Kervansaray Kundu ile Kervansaray Lara 

Kilit grub şirketi Galeri Kristal Turizm’e kiralandı.
 » Türkiye’nin ilk “Koza Oteli” Downtown Fethiye 

Hostel & Rooms Endemik Grubu’na satıldı
 » Hilton Worldwide 5 yıl içinde Türkiye’de 21 

otel daha açmayı planladıklarını açıkladı.
 » Dork Holding, Hilton’u n yeni Markası Curio 

Collection by Hilton’u Sultanahmet’te açtı.
 » Türkiye’de ilk tuz oteli Wyndham Çerkezköy 

açıldı.
 » Istanbul Four Seasons otelleri Haute Grandeur 

Hotel & Spa Awards’dan 7 ödül aldı.
 » IGA, İstanbul Havalimanı’nına 255 milyon lira 

yatırımla 3, 4 ve 5 yıldızlı 3 yeni otel yapacak.
 » Sofitel, İstanbul Taksim’de kapılarını açtı.
 » Mövenpick, Malatya’da, Malatya Mövenpick 

olarak hizmete girdi.
 » İstanbul Havalimanı›nda yeni buluşma noktası 

Yotel Komuniti Lounge açıldı.
 » Anex grubu Alanya ilçesinde bulunan 3 Alara 

otelinin işletmesini aldıklarını açıkladı.
Havayolları

 » THY’nin yeni Çin destinasyonu Xi’an oldu.
 » Corendon Airlines ITB Berlin Turizm Fuarı’na 

bu sene de Antalya ve İzmir’den uçuş düzenliyor.
 » Emirates Grup kâr %8 artışla 320 milyon dolar 

olurken, yalnızca Emirates’in kârı %282 artışla 235 
milyon dolar oldu.
 » 471 Milyon AED net kar açıklayan Air Arabia 

26 Ocak’ta 199 Usd’den başlayan fiyatlar ile 
İstanbul - Kahire uçuşlarına başlıyor.
 » SunExpress 10 adet Boeing 737 MAX-8 siparişi 

daha verdi.
 » Air Astana APEX’in Orta Asya’nın en iyi 

‘Yiyecek, İçecek ve Uçak İçi Eğlence Sistemi’ 
ödülüne layık görüldü. 
 » Pegasus, IATA’nın ‘25by2025’ girişimini 

imzaladı.
 » Onur Air’in çift koridorlu A330 sayısı yeni 

gelen uçakla birlikte 11’e yükseldi.
 » Air Serbia, 11 Aralık 2019 itibarıyla İstanbul-

Belgrad arası seferlerini yeniden başlatacak.
 » Singapur Hava Yolları İstanbul uçuşlarında 

A350-900’ü kullanıyor.
 » Sky Team İstanbul’da Lounge açtı.
 » THY Finlandiya’nın kuzey şehri Rovaniemi’ye 

sefer başlattı.
 » Qatar Airways, Adana, Antalya ve Bodrum 

seferlerini haftalık üç uçuştan beşe çıkarma kararı 
aldı.
 » Atlas Global Havayolları, 26 Kasım’dan 

itibaren ara verdiği uçuşlarına tekrar başladı.
Acentalar

 » İntourist’i Anex Tour satın aldı.
 » Setur, erken rezervasyon kampanyasında 

%50’ye varan indirimler sunuyor.
 » Anex Tour Almanya’da Öger ve Bucher’den 

sonra Thomas Cook’un iki şirketi olan Neckerman 
ve Air Marin’i de satın aldı.
 » İstanbul Airshow, 13.kez Atatürk 

Havalimanı’nda 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde 
düzenlenecek.
 » 2020 hac kontenjanı 3 bin 430 kişi artarak 

toplam 83 bin 430 oldu.
 » Bor Holding, Sixt Türkiye Rent A Car’ı satın 

aldı.
 » Inventum Global 10-13 Aralık’da Antalya’da bir 

Hint düğünü daha gerçekleştirdi.
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Register Online Today! www.atfbrunei2020.com

ATF TRAVEX 2020
14 to 16 January 2020
The ASEAN Tourism Forum (ATF) is a cooperative regional 
effort to promote the ASEAN region as one tourist 
destination internationally. The TRAVEX component is 
a 3-day trade-only mart with the world’s largest ASEAN 
destination, product and service showcase.

EXHIBITORS
Secure Your Space Today
Be part of the ATF 2020 exhibiting 
delegation and represent your country to 
some 500 buyers and media! Open to travel 
trade suppliers from the 10 ASEAN 
destinations only.

BUYERS
Hosting Programme Available
Keen to buy into ASEAN? ATF 2020 
showcases the largest contingent of ASEAN 
destination products and services. If you deal 
in outbound travel, or promote tourist traffic 
to, among, and within ASEAN, you’re eligible 
for hosting!

MEDIA
Hosting Programme Available
Get the latest scoop on ASEAN travel 
trade news, developments and trends! 
ATF is ASEAN’s foremost annual travel trade 
event, well attended by media from around 
the world. Editorial representatives from 
established travel trade media publications 
are eligible for hosting!

TRAVEX Secretariat:

TTG Events is a business group of TTG Asia Media
1 Science Park Road #04-07, The Capricorn, Singapore Science Park II, Singapore 117528
Tel: +65 6395 7575  |  Fax: +65 6536 0895  |  www.ttgasiamedia.com

ATF TRAVEX email: atf@ttgasia.comHost Country:

E m b r a c e  B r u n e i ’ s  P e a c e f u l  A b o d e

B R U N E I  2 0 2 0
12 – 16 January 2020
Bandar Seri Begawan
www.atfbrunei2020.com 

Together Towards A 
Next Generation Of Travel

A S E A N

http://www.atfbrunei2020.com/
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