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EDITOR’S NOTE
Coronavirus
The problem of this year in tourism will be the coronavirus.
This virus, which appeared first in China beginning of the new year and spread all over the world, will
greatly affect the travel preferences, congresses, and briefly all Travel and tourism
industry. As a last-minute notice, known as the world’s gathering point and mecca
of tourism industry; ITB Berlin has been cancelled. The cancellation shows the
importance of the situation.
We hope the solutions to the situation will be shortly found.
&
With the arrival of Spring, interest in health tourism will increase. In following
pages, you will find our cover story about Pamukkale, one of Turkey’s most
beautiful health tourism destinations. And dervishes are this time in Pamukkale.

Suat Töre

Turkey’s health tourism destination as well as among our most beautiful and most useful Pamukkale
page treatment centre with natural springs. You will also find the mystical world and philosophy of
dervishes interesting.
Photographs from TRAVEX which held this year in Brunei and the first announcement of the Istanbul
Jazz Festival, which made a great impact all over the world, are also in our March issue.
The two beautiful cities of Oman, Muscat and Salalah, which became rapidly trending destinations in
tourism, are presented at our pages for our Turkish readers.
We wish you a healthy, peaceful season.
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Turkey news
Turkish Tourism Starts 2020 with Record Tourist Arrivals
Turkey’s tourism sector starts 2020 with an all-time record in the number of
tourist arrivals visiting the country in January. During the first month of the
year, a total of 1,787,435 international travelers visited Turkey, an increase of
16.11% over January 2019.
Bulgaria named the top source market with an
increase of 21.22% to 162,199 travelers. Georgia
ranked second with an increase of 18.06% to
132,674 travelers. Russians followed Georgian
travelers with a 42.40% increase to 130.608
travelers. Germany and Iran followed Russian
travelers. Only 0.86% of all travelers (15,315) are
represented as overnight stays.
Istanbul tops the entry point for travelers. 1,017,034 travelers arrived in
Turkey via Istanbul, Edirne ranked 2nd with 152,976 travelers. Antalya
welcomed 143,679 travelers. Artvin and Ankara ranked 4th and 5th
respectively.
Turkey Announces Visa-Free Travel for 11 European Countries
Turkey’s Foreign Ministry announced that citizens of 11 European countries
will be able to travel to Turkey without a visa starting March 2020. The visa
exemption will be granted to to the U.K., the Netherlands, Austria, Belgium,
Northern Ireland, Croatia, Ireland, Spain, Malta, Norway, Poland, and
Portugal.
Visa-free travel to Turkey from those countries begins March 2, 2020,
and will be valid for 90 days in every 180 days of visits, according to the
announcement.
Turkish Foreign Ministry Spokesperson Hami Aksoy said that Turkey aims to
advance tourism potential as well as developing commercial, economic and
cultural relations with these countries.
SunExpress Increases Capacity in 2020
Celebrating its 30th year in aviation and tourism this year, SunExpress, a
joint venture between Turkish Airlines and Lufthansa, achieved the highest
revenue in its history in 2019, setting a new record.
SunExpress grew by 10% in 2019, compared to the previous year and
generated a revenue of over 1.4 billion euros. SunExpress welcomed over
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10 million passengers on board in 2019 and the load factor was 83%.
SunExpress CEO Jens Bischof, speaking at the press conference organized
in Istanbul on February 18th, stated that SunExpress continued its steady
growth with its strong financial structure for three years in a row. “In 2019,
we achieved the highest revenue in our history with over 1.4 billion Euros
in 2019, a growth of 10 % compared to the previous year. We welcomed
over 10 million passengers in 2019. With our strong financial structure and
expertise as a leisure carrier, we will continue to be the backbone of air
travel for the Turkish tourism industry in 2020.”
With the vision of creating an air bridge between
Turkey and Europe, SunExpress offers a record
capacity of 7 million seats between Europe and
Turkey in 2020 summer. Bischof said, “We are the
airline carrying the highest number of tourists
to the Mediterranean and Aegean regions with
scheduled flights. In addition, we directly connect a record number of
Anatolian cities to Europe. This summer, we will operate scheduled direct
flights to 39 destinations in Europe from 17 cities in Turkey.”
This summer SunExpress continues to strengthen its position in Izmir by
offering 1.9 million seats from Europe to Izmir. SunExpress, the airline that
connects Izmir to the highest number of destinations with scheduled and
direct flights on international routes, is adding five new destinations in
this summer season to its flight network: Milan, Ercan (Cyprus), Budapest,
Prague and Skopje. SunExpress offers three daily flights from Izmir to
Frankfurt, Düsseldorf and Munich, increasing Paris flights to five per week,
London flights to three per week and Dublin flights to two per week.
SunExpress will connect Izmir to 13 cities on domestic routes and 38
destinations on international routes this year.
WTA Tennis Returns to Istanbul in 2020
The Women’s Tennis Association (WTA) and sports management group
Octagon have announced a partnership to create a first-class tennis
experience in Istanbul. WTA tennis will come back to the Turkish city this
spring from April 20-26 in the form of an International-level event at the
Turkish Tennis Federation Tennis Center.
Following a comprehensive and state-of-the-art renovation of the venue,
which includes all-new clay courts and tournament infrastructure, the
new WTA tournament will be the first professional tennis event held at the
www.smpublication.com 7

Turkey news
historic club since its renovation.
“We are delighted to announce the organization of a new WTA international
tournament in Istanbul, and look forward to welcoming players and fans to
the Turkish Tennis Federation Tennis Center,” said Turkish Tennis Federation
president, Cengiz Durmus.
“The WTA and Octagon play an important
role in the path of making Turkey a true
tennis country. With the support of the
Turkish Ministry of Youth and Sports, we are
taking strong steps towards achieving our
goals.”
Istanbul has played its part on the WTA calendar for the better part of
the past 15 years, including serving as the host for the season-ending
championships from 2011-13, now known as the Shiseido WTA Finals
Shenzhen and held in China.
The city first debuted on tour as a clay court tournament in 2005, with
that event won by Venus Williams in its inaugural year. The playing surface
switched to hard courts from 2009-15, and returned to clay in 2016, when
Cagla Buyukakcay made history for the country by becoming the first
Turkish woman to win a WTA singles title.
AtlasGlobal Goes Bankrupt, Ceases Operations
AtlasGlobal declared bankruptcy and ended its operations after a long
period of financial struggles. General Coordinator of the airline Orhan
Sancar shared the news on his Facebook page saying “Goodbye” with an
image of AtlasGlobal aircraft. Mr. Sancar said, “The company stopped its
flights and parted ways with all employees”.
Istanbul-based AtlasGlobal, named Atlasjet until
31 March 2015, was recently facing financial
difficulties. On 26 November 2019, AtlasGlobal
announced a temporary suspension of all flights
due to a restructuring of the airline. It was
further announced that all ticket sales would be
suspended until 16 December 2019 with flights planned to resume by 21
December.
On 16 December 2019, Atlasglobal resumed scheduled flight operations,
five days ahead of its previously announced return. Throughout the
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suspension, it had maintained charter services, with two A321s serving
domestic Turkish destinations as well as Tehran and Baghdad. In a
statement to the Sabah news agency, Atlasglobal said its revised business
plan will see it focus more on charters as opposed to scheduled flights. It
did not disclose which routes would be dropped as part of the adjustment.
On 18 January 2020, the airline announced it would be suspending
operations again, until 9 February 2020. On 12 February 2020, Atlasglobal
filed for bankruptcy and halted its operations immediately.
Turkey Hosted Record Number of Visitors and Tourism Income in 2019
Turkey hosted a record number of visitors and its tourism income reached
a new record high in 2019, the country’s statistical authority announced. In
2019, the number of travelers visiting Turkey increased by 13.7% compared
to the previous year and reached to 51 million 860 thousand 42. While
86.2% of visitors was foreign with 44 million 712 thousand 970 persons,
13.8% of them was Turkish citizens resident abroad with 7 million 147
thousand 72 persons.
Tourism income in 2019 increased by 17.0%
and reached to $ 34 billion 520 million 332
thousand compared to the previous year.
While individual expenditures constituted $ 25
billion 355 million 577 thousand of the total
tourism income, $ 9 billion 164 million 755
thousand of tourism income was obtained by
package tour expenditures.
In the fourth quarter which is October, November and December months
of 2019 tourism income increased by 20.6% and reached to $ 7 billion 885
million 568 thousand. While 83.3% of this income (excluding GSM roaming
and marina service expenditures) was obtained from foreign visitors, 16.7%
was obtained from citizens resident abroad.
Visitors organized their travel individually or with package tour. While
individual expenditures constituted $ 5 billion 804 million 853 thousand
of the total tourism income, $ 2 billion 80 million 715 thousand of tourism
income was obtained by package tour expenditures.
In this quarter, according to rate of change of expenditures compared to
same quarter of the previous year, the highest increases were in package
tour (share of Turkey) and tour services expenditures.
www.smpublication.com 9
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In Brief
Murat Tomruk named General Manager of Divan Groub.
SAYD has a new president, İlknur Fidan Kepez
Özlem Gökşin who is the General Manager of Levent Sheraton Hotel.
Tamer Bektaş named General Manager of Dedeman Zonguldak hotel.
Korhan Kelebek appointed as General Manager of Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa.
Songül Göktaş-Rosati has been appointed as new general manager of Bentour Reisen Germany.
Halil Ertan is the new general manager of Hilton Garden Inn Tirana hotel.
Leyla Taşkın named the General Manager of İstanbul Caddebostan Broyt
Suites.
Hakan Duran has been appointed as new general manager of Manavgat
Turquoise Hotel Side.
Kaan Erbaşar named Melas Hotel İstanbul general manager.
Metin Özer appointed Side Crown Hotels Charm Palace as General Manager.
Adnan Evrim has been appointed as new general manager of Martı Resort
ve Martı La Perla.
Gökhan Kaptan appointed General Manager to Le Méridien Bodrum
Beach Resort.

10
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world news
Coronavirus Threatens Entire Global Business Travel Industry
According to a new lightning poll released by the Global Business Travel
Association (GBTA), the coronavirus could potentially cost the industry
$46.6 billion per month; threatening the entire global business travel
industry. That translates into $559.7 billion annually, or 37% of the
industry’s total 2020 forecasted global spend.
GBTA members routinely send their employees to meetings and events
throughout the world, with the primary destinations being North
America, Europe, China, and the Asian Pacific region. To understand the
coronavirus’s effects on this travel, GBTA conducted a poll of its worldwide
membership on February 25, 2020. It received responses from 401
companies.
Among the poll’s key findings are:
The coronavirus is having a significant
impact on business meetings and
events. Nearly two-thirds (65%) of GBTA
companies report they have canceled at
least a “few” meetings or events. Nearly
one-fifth of respondents (18%) report
canceled “many” events, and one-fourth (25%) have canceled “some”
meetings / events.
Members are also postponing meetings and events due to the coronavirus.
Two-thirds (66%) of respondents have postponed at least a few meetings or
events, and nearly one-fifth (17%) report having postponed “many” events.
A much smaller percentage of respondents report having moved their
events to new locations due to the virus.
There is considerable uncertainty about the length of time these
disruptions will last. Of those respondents whose companies have
canceled or suspended business travel due to the coronavirus, 54% are
unsure when they expect travel to resume. About one-third (31%) expect
travel to resume in the next three months, but 14% expect the delays to last
up to six months.
These cancellations and postponements are negatively affecting GBTA
member companies’ revenues. A majority of GBTA’s supplier companies
report that the coronavirus has had a “significant” (24%) or “moderate”
(31%) impact on their company’s revenues, with airlines and hospitality
12
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providers among the most affected. Only 14% of respondents report that
the virus has had no impact on their revenues.
The virus has had a major impact on business travel to Asia. Of the
respondents, 95% report that their companies have canceled or suspended
“most” or “all” business trips to China. A majority of respondents have
taken similar steps for events in Hong Kong (73%) and Taiwan (54%), and a
substantial number of companies (45%) have also canceled or suspended
travel to and meetings in other Asian Pacific countries (e.g., Japan, South
Korea, and Malaysia).
Almost one-fourth (23%) of respondents report their company has
canceled or suspended at least some trips to European countries (e.g.,
Italy, Germany, and France). Only 8% report having canceled or suspended
“most” or “all” of their European trips, however.
The coronavirus is causing many GBTA member companies to change
their travel policies. Fully 43% of respondents report their company has
instituted new trip approval procedures, and 51% say they have modified
their travel safety and security features for their travelers.
According to Scott Solombrino, GBTA’s chief operating officer and
executive director, these findings are cause for alarm. “It is clear that the
coronavirus is having a significant – and potentially very costly – effect
on our members, their companies and on the overall business travel
industry. It is fundamentally affecting the way many companies are now
doing business. If this turns into a global pandemic, the industry may well
lose billions of dollars – an impact that will have negative ramifications
for the entire global economy.” At the same time, he praised members for
their responses. “Our industry’s first priority is the health and safety of the
business traveler, and our members are being appropriately cautious and
pro-active in their approach to the situation.”
ITB Berlin and ITB India 2020 Canceled
Due to the increasing spread of the novel
coronavirus COVID-19, the Federal Ministry of
Health and the Federal Ministry of Economics
have decided to cancel ITB Berlin. The ITB India
organizers have also announced that ITB India
2020, originally scheduled to be held on 15 – 17 April at the Bombay
Exhibition Centre will not be held on these dates. ITB India 2021 will be held
on 7 – 9 April at the Bombay Exhibition Centre, Mumbai.
www.smpublication.com 13
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Due to the rapid spread of the new coronavirus (COVID-19), there is much
uncertainty in the region and around the world. The recent developments
continue to be challenging and the following months are very hard to
foresee at this stage.
Dr. Christian Göke, CEO of Messe Berlin GmbH, said: “With more than 10,000
exhibitors from over 180 countries, ITB Berlin is of outstanding importance
for the global tourism industry. We take our responsibility for the health
and safety of our guests, exhibitors and employees very seriously. It is with
a heavy heart that we look forward to the cancellation of ITB Berlin 2020,
which has now become necessary”.
The Chairman of the Supervisory Board of Messe Berlin Wolf-Dieter
Wolf explains: “In their now 54-year history ITB Berlin and Messe Berlin have
never before experienced a comparable situation. We would like to thank
all exhibitors and partners around the world who have supported ITB Berlin
in the past days and weeks, and look forward to continuing our trusting
cooperation with our partners in the market”.
Nearly 200 Hyatt Hotels Expected to Open in the Americas
Hyatt plans to grow its Americas brand portfolio with the expected
opening of more than 50 full service and select-service hotels in 2020 and
the addition of more than 140 additional hotels to its pipeline of hotels
expected to open by 2022.
This growth is set to fuel Hyatt’s regional
brand presence by 33 percent of its
current Americas portfolio. Newly
executed deals for properties – under
management and franchise agreements
– will join 585 Hyatt hotels that are
currently open and operating in the
Americas.
The Americas region continues to be a
top priority for Hyatt and prospective
developers due to business demand in several strong regional markets like
California, Texas, New York, Canada and Mexico.
“Hyatt remains focused on thoughtfully growing our full service and
select service portfolio of brands in the Americas region – and growing
and running our core hotel business: the development, management and
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franchising of full service and select service hotels, while being best-inclass,” said Pete Sears, Americas group president, Hyatt. “Hyatt’s Americas
growth through 2022 further signals incredible strength in our brand
among owners, customers, and guests across the largest region within
Hyatt’s global portfolio.”
Notably, Hyatt’s newest brands – Alila, Destination Hotels, Joie de Vivre, and
Thompson Hotels – are experiencing strong growth with new openings
and executed managed and franchised deals, including the following:
The 225-room Thompson Washington D.C., which marked the Thompson
Hotels brand’s introduction to the nation’s capital on January 8, 2020;
A 130-room Alila hotel in Encinitas, Calif., which will mark the Alila brand’s
first new-build hotel in the Americas in early 2021;
The 80-room Quirk Hotel Charlottesville, A Destination Hotel (Va.), which
will mark the second Quirk Hotel in Virginia, joining Quirk Hotel Richmond
in March 2020; and
A 161-room Joie de Vivre hotel and 226-room hotel within the Destination
Hotels brand, located in Oceanside, Calif., in late 2020.
The growth of the Hyatt Place and Hyatt House select service brands,
remains a strategic priority with more than 100 expected to open across
North and South America through 2022. More details are here
Flybe collapse due to Covid-19
As the Covid-19 epidemic takes a heavy
toll on the global travel industry, British
airline Flybe entered administration
and grounded all its flights and ceased
trading with immediate effect.

flights for its passengers.

Flybe said in a statement on its website
that it was unable to arrange alternative

UK-based aviation union GMB has warned that nearly 1,700 further job
losses at airports and in the supply chain could follow.
Flybe was saved from collapse a year ago in February 2019, which saw the
airline sold to the Connect Airways consortium, backed by Virgin Atlantic
and Stobart Aviation.

www.smpublication.com 15
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Seattle Welcomed More Than 41 Million Visitors in 2019
Seattle and King County saw record visitor volume, expenditures, tax
contributions and travel-related employment for Seattle and King County
in 2019 for the tenth year in a row.
Preliminary 2019 estimates for topline metrics indicate that a total of 41.9
million visitors came to the city and county in 2019, up 2.3 percent from
the previous year, according to the Visit Seattle report, which was created
in conjunction with its national research firms, Tourism Economics and
Longwoods International. Overnight visitors increased 3 percent to 21.9
million.
Those visitors spent $8.1 billion in the city and county in 2019 – an
impressive increase of 3.6 percent from the previous year. Visitors paid
$837.5 million in state and local taxes in 2019, an increase of 2.4 percent
from the previous year.
Tourism related jobs also grew in the city and county in 2019; there were
80,317 travel related jobs (up by 2.4 percent) in Seattle and King County.
Final data from the study will be released in early May.
UAE Introduces A 5-Year Multiple-Entry Tourist Visa
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President of the UAE and
Ruler of Dubai announced the change of the tourist visa system in the
country. Al Maktoum shared the news on Twitter, saying the duration of the
tourist visa is five years, multi-use for all nationalities.
According to the media reports, holders of the
new five-year multiple-entry tourist visa may be
allowed to stay for six months at a stretch. The
new visa decision comes in conjunction with the
country’s preparations to host Expo 2020 Dubai,
one of the major global events organized by the UAE, which receives more
than 21 million tourists every year.
At present, visitors from some countries can get a 30-day visa on arrival at
the airport plus a 10-day grace period. This includes travelers from Britain,
Ireland, Australia, China, and Hong Kong, among others. European citizens
from the Schengen Area can get a 90-day visa. This includes many of the
EU members, Russia, South Korea, Argentina, and Brazil. Other nationalities
require paid-for visas, costing $10 for 48-hours or $30 for 96-hours and $90
for 30 days.
16
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The 27th Istanbul Jazz Festival 27 June – 14 July 2020
Organised by the Istanbul Foundation for Culture
and Arts (İKSV) and sponsored by Garanti BBVA for 23
years, the Istanbul Jazz Festival will once again host
leading names and new discoveries from the world
of jazz, as well as the stars of contemporary music
with many concerts between 27 June and 14 July
2020. The festival will feature more than 250 names
in 25 different venues around Istanbul, including
familiar ensembles as well as new names and
performances in the world of jazz and contemporary
music.
The surprises of the 27th Istanbul Jazz Festival this year include Gregory
Porter whose deep and powerful voice warms the air with his music
and Foals, the band who integrated the new wave and progressive rock
sound of the 2000s with alternative genres. A Moodswing Reunion who
defines the era of jazz music with performances from Joshua Redman
(saxophonist), Brad Mehldau (pianist), Christian McBride (jazz bassist) and
Brian Blade (drummer) will also meet with music lovers in the festival.
The free open-air event, Jazz in the Parks will go beyond its traditional
venues Fenerbahçe Park, Beylikdüzü Yaşam Vadisi and Halıcıoğlu Park and
bring jazz music to one of the most visited parks at the heart of Istanbul
right next to the Bosphorus, Bebek Park on the European side of the city.
One of the hallmarks of the festival, the annual over-night music marathon
Night Out, now in its 6th year, has been expanded
to two nights with the support of Birlikte Güzel with
performances on both the Asian and European sides
of the Bosphorus at various venues in both Kadıköy
and Şişhane from promising independent artists of
the local scene.
A highlight of the festival is the Jazz Boat that returned last year after
a nine year break, and will sail once again on the Bosphorus offering a
cool jazz day for music lovers withs its matinee and soiree tours in the
middle of summer. Stretching from Kabataş İskelesi to Anadolu Kavağı,
Jazz Boat will give a sunny tour in the morning and a different musical
experience towards sunset for an audience who want a new kind of musical
experience.
www.smpublication.com 17

exhıbıtıon: Travex

ATF 2020 TRAVEX
ATF 2020 TRAVEX organized in Darussalam-Brunei at January 14-17. This
year top travel and tourism suppliers across all 10 ASEAN destinations –
Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar,
Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam – plus India, met with global
buyers and media.
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Popular Thermal Springs in Turkey
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Pamukkale
Pamukkale is one of the tourism paradise of Turkey, The stunning white
calcium pools, which cling to the side of a ridge, have long been one of the
most famous picture postcard views of Turkey. Pamukkale, literally meaning
“cotton castle”, is also the site of the ancient city of Hierapolis of which there
are many interesting ruins, and is a very popular destination for a short
visits. Every year hosting over 1 million local and international visitors with
its travertines’ visual beauty.
The healing thermal water that provided Pamukkale to be a residential
area for thousands of years, is also spring of famous white travertines. It
is known that the thermal springs in Karahayıt and Gölemezli which are
close to the Pamukkale, are good for , rheumatism, heart diseases, stomach,
arteriosclerosis, , blood pressure and skin diseases. Some of the hotels
in the region, serviceing to the health tourism with their Professional
personal.The Thermal Pool in Pamukkale, providing facilities for the visitors
to entertain, with its 35 ˚ fixed temperature water. Pamukkale was formed
when a spring with a high content of dissolved calcium bicarbonate
cascaded over the edge of the cliff, which cooled and hardened leaving
calcium deposits. This formed into natural pools, shelves and ridges, which
tourists could plunge and splash in the warm water.
22 New Focus | March / April 2020

Hotels were springing up from the 1970s to cater for the large influx of
tourists, and shortly afterwards UNESCO declared it a World Heritage
Site. But by the 1990s, this took its toll on the state of the calcium pools
and restrictions were placed on these travertine terraces. Many hotels
were knocked down, visitors are only allowed on major paths around the
sites, and must remove footwear to stand on the calcium deposits. This
seems to have been a successful move, as the water supply is now used
for preservation and some of the damaged calcium deposits have been
strengthened.
The antique city Hierapolis and Pamukkale which are together in the
same place is 20 km far from the city center. Hierapolis which is founded
in B.C. 197, is taking attention because one apostle of the Jesus has been
killed here. And so Hierapolis is very important for the region tourism. The
historical artifacts which has been founded in excavations displaying in
Hierapolis Archaeology Museum.
Karahayıt Thermal Spring and Mineral Waters
The Thermal Source is in Karahayıt Town about 5 km north of Pamukkale
and also a part of the Pamukkale Thermal
Sources System. The water composition
resembles that of Pamukkale Thermal
Sources, but it is warmer and has less CO2.
There are three sources. The first one is
420C, the second is 50 0C and the third
source is 56 0C. The water also has mildly
radioactive elements. The thermal water
is good for the heart, hardening of the
arteries, high blood pressure, rheumatism,
sciatica, skin and nerve diseases.
Thermal Water Contents: The water has calcium (466.000), bicarbonate
(1329,569), sodium (114,950), iron (2,485), potassium (32,883), magnesium
(131,344), carbon dioxide (730,40) mg and radioactivity is 183,14.There are
several oxides in thermal water. That’s why the water has formed different
colored travertines according to its contents. Karahayıt used to be just a
local tourist destination, but nowadays it is an international destination
because many hotels have been built. Karahayıt Town is almost as
important as Pamukkale.The Karahayıt Red Cascades cover about 500 m2.
The cascades are one of the most interesting places to see in Denizli.
www.smpublication.com 23
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Karahayıt Thermal Resort
Thermal Water Contents: The water has calcium (466.000), bicarbonate
(1329,569), sodium (114,950), iron (2,485), potassium (32,883), magnesium
(131,344), carbon dioxide (730,40) mg and radioactivity is 183,14.There
are several oxides in thermal water. Water temperature: 42°C - 56°C
pH value: 5.98 - 6.26 Physical and chemical properties: Hyperthermal,
hypertonic, sulphur, bicarbonate, calcium, carbon dioxide, Recommended:
Applications Drinking and bathing Helps to heal: Similar to waters of
Pamukkale. Drinking - digestive system especially the stomach, intestines,
liver and gall bladder disorders, dyspepsia, chronic infections of the gall
bladder and gall bladder pigmentation and gall stones, diabetes, obesity
and gout. Bathing – arthritis, rheumatic ailments like osteoporosis,
bronchial asthma, problems maintaining proper blood pressure, hardening
of the arteries. Helps maintain a healthy circulatory system
Pamukkale Thermal Spring and Mineral Waters
The sources of thermal water for Pamukkale are about 20 km from Denizli.
The ancient city of Hierapolis is also located in the same place. The water
comes from underground karstic caverns and creates the cascades through
precipitation of CaCO3 (calcium bicarbonate
) as the CO2 (carbon dioxide) evaporates.
Thermal spring water is beneficial for
myocardium and cardiac complaints.The
curative value of this thermal spring was
understood in ancient times as well. It has
been used for centuries. During the Roman
Era religious ceremonies and festivals were
held at the thermal pools, and important statesmen and rich people came
to Hierapolis to be cured. Religious functionaries and ancient physicians
administered healing. The spring waters are rich in calcium, magnesium
sulfate, bicarbonate and carbon dioxide. They also have a radioactive
content of 1,537 picocuries/liter. The pH is 6.0.
Travertine is a kind of rock which is formed as calcium bicarbonate
precipitates out of hot spring water. It may be formed in many ways under
different atmospheric conditions. Geological activity of the past affected
a large area in which the Pamukkale thermal springs are found. There are
17 thermal sources in this special area with temperatures ranging between
35-100°C. The source of Pamukkale is only one unit of that whole area.
24
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The thermal water flows to the top of the
cascades by a 320-meter-long channel and
then flows on the cascades about 240-300
m. CaCO3 begins to precipitate on the
cascades as the carbon dioxide evaporates,
but in the beginning the precipitate is
soft like gel. It needs time to completely
dry and harden. In order to protect the
cascades from destruction and to preserve their natural beauty, entrance to
the travertine area has been prohibited since 15 May 1997.
Weather conditions, the temperature of the water, and sufficient time for
water to spread and flow are very important for the maintenance of white
travertines. Precipitation goes on until the levels of carbon dioxide in the
thermal water and the surrounding air are balanced. While the quantity
of CO2 is 725 mg/l in the source, it is only 125 mg/l at the end of the
travertines. Calcium bicarbonate also decreases from 1200 mg/l to 400
mg/l, and calcium decreases from 576 to 8 mg/l. Analysis indicates that
499.9 mg of CaCO3 precipitates per liter of thermal water over the cascades.
The average density of the thermal water is 1.48 g/cm3 with a flow rate
of 466.2 liters/second. That means 43,191 grams of calcium bicarbonate
precipitate from the thermal water per day. Theoretically, that can whiten
a 13,584 m2 area. However, whitening a 13,584 m2 area is practically very
difficult. The whole travertine area currently covers 22,000 m2.There is an
area called ‘’Domuz Çukuru’’ which is about 3000 m2 on an old street which
used to be connected to Pamukkale Town. It is free for tourists.
Pamukkale Thermal Resort
Thermal Water Contents: The water has; Ions: Potassium (K) 13.5 mg,
Sodium (Na) 332.3 mg, Calcium (Ca) 464.5 mg, Magnesium (Mg) 911 mg,
Iron (Fe) 0.036 mg, Aluminum (Al) 2.34 mg. Anions: Chlorinate (CL) 53,
Nitrate (NO3), Sulfate (SO4) 675.5, Hydro phosphate (HPO4) 1.08, Hydro
Carbonate (HCO3) 1045.3. Water temperature: 33°C - 35.5°C pH value: 5.83
- 6.02. Physical and chemical properties: Thermal, hypertonic, bicarbonate,
sulphur, calcium, carbon dioxide. Recommended Applications: Drinking
and bathing. Helps to heal: Drinking - digestive system especially stomach,
intestines, liver and gall bladder disorders, dyspepsia, diabetes, obesity and
gout. Bathing – arthritis, rheumatic ailments like osteoporosis, bronchial
asthma, blood pressure, hardening of the arteries and circulation problems.
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Whirling Dervishes
The Mevlevi rites samâ symbolise the divine love and mystical ecstasy; they aim at union
with the Divine. The music and the dance are designed to induce a meditative state on the
love of God. Mevlevi music contains some of the most core elements of Eastern classical
music and it serves mainly as accompaniment for poems of Mevlana and other Sufi poets.
The music of the samâ (ceremony) is generally conducted by the chief drummer. Percussion
accompaniment is supplied by the kudums (small kettledrums) and cymbals; melody is
provided by the Ney (reed flute), the string instruments and the voice. The words and even
syllables of the poetry are connected to the musical sentences. “Dervish music cannot be
written in notes. Notes do not include the soul of the dervish.”
The dervishes turn timelessly and effortlessly.
They whirl, turning round on their own axis and
moving also in orbit. The right hand is turned up
towards heaven to receive God’s overflowing mercy which passes through the heart and is transmitted to earth with the down turned left hand.
While one foot remains firmly on the ground,
the other crosses it and propels the dancer round.
The rising and falling of the right foot is kept constant by the inner rhythmic repetition of the name of “Allah-Al-lah, Al-lah...” The ceremony
26
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can be seen as a great crescendo in three stages: knowing God,
seeing God and uniting with God.
The steps of the way to union with the Divine are performed
according to strict rules. Within a circle the sheikh stands at
the “post”. It is the highest spiritual position, marked by a red
rug indicating the direction of Mecca. Red is the colour of
union and of the manifested world. The musicians’ platform
faces. There are 24 colour of union and of the manifested
world. The musicians’ platform faces the sheikh; the whirling
dervishes take their places to his left.
The N’aat, a poem of praise to the Prophet, opens the ceremony. It is followed by a recitation from the Qur’an. The kudums
(drums) then break the silence to introduce the flute solo that
conveys the yearning for the union with God. The next step is the Sultan Veled Walk when
the dervishes, following the sheikh, circle the hall three times, stopping to bow to each other
at the “post”.
The first selam (salutation) introduces the dance: the dervish obtains his permission to
whirl by kissing the hand of the sheikh. The master of the dance directs him to his position: As the musicians play and the chorus chants, the sheikh stands at the “post” and the
dervishes unfold and turn repeating their inaudible “Allah, Allah, Allah. . .” This part of the
ceremony lasts approximately ten minutes and is repeated four times. At the fourth selam
the sheikh joins the whirling. He represents the centre (the sun); the dervishes represent the
orbiting planets turning around him and around themselves in the solar system of Rumi.
The Ceremony is concluded by the recitation of the Fatiha, the opening chapter of the
Qur’an, followed by a prayer to Mevlana and Shamsuddin of Tabriz. All dervishes then join
in chanting the “Hu” which is the all-embracing Name of God, the One.
“Come, come again, whoever you are, come!
The name Mevlana –Mowlana- Jalaluddin
Rumi stands for Love and ecstatic flight into
the infinite. Mevlana is one of the great spiritual masters and poetical geniuses of mankind
and was the founder of the Mevlevi-MawlawiSufi order, a leading mystical brotherhood of
Islam.
Mevlana was born in Wakhsh (Tajikistan) under the administration of Balkh in 30 September 1207 to a family of learned theologians. Escaping the Mongol invasion and destruction,
Mevlana and his family traveled extensively in the Muslim lands, performed pilgrimage to
Mecca and finally settled in Konya, Anatolia, then part of Seljuk Empire. When his father
Bahaduddin Valad passed away, Mevlana succeeded his father in 1231 as professor in religious sciences. Mevlana 24 years old, was an already accomplished scholar in religious and
positive sciences.
He was introduced into the mystical path by a wandering dervish, Shamsuddin of Tabriz.
His love and his bereavement for the death of Shams found their expression in a surge of
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music, dance and lyric poems, `Divani Shamsi Tabrizi’. Rumi is the author of six volume
didactic epic work, the `Mathnawi’, called as the ‘Koran in Persian’ by Jami, and discourses,
`Fihi ma Fihi’, written to introduce his disciples into metaphysics.
If there is any general idea underlying Rumi’s poetry, it is the absolute love of God. His
influence on thought, literature and all forms of aesthetic expression in the world of Islam
cannot be overrated.
Mevlana Jalaluddin Rumi died on December 17, 1273. Men of five faiths followed his bier.
That night was named Sebul Arus (Night of Union). Ever since, the Mevlevi dervishes have
kept that date as a festival.

Mevlana, who considered every kind of perfection in love only, write all his works on love.
For, love i the basis and essence of life. The reason for the creation of the universe is love.
Furthermore , God’s saying, ‘If you were not, I wouldn’t hae created those skies” indicates
that the sole purpose of creating the universe is God’s love for the Prophet Muhammed.
Since the origin of the creating is love. Love of God, which is the highest points of life, is the
most precious thing. Starting from the point , Mevlana renounced this divine love in thousands of verses. It is possible to classify his thoughts on love under four hedings: comparison between intellect and love/ ascendancy
and value of love which is for mortal beings;
and finally, the pitiable situation of those who
have not a share in love.
In sufi thought, intellect and science are
incompetent in comprehending metaphysical
realities. They may lead a man to a certain
point, but not to the target. However, if a
man has wings of love , he becomes lofty in
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a way that he can never imagine. Just as was the case in the night journey (Miraj/ in wich
the prophet Muhammed is related t have ascended from Jerusalem to Heaven, after having
been conveyed to the former from Mecca upon the beast named buraq)... In that holy night
, while the Prophet and Gabriel were ascending through the levels of ky , Gabriel stopped
suddenly when they arrived in Sidrat al Munteha (the lote-tree in seventh Heaven, beyond
which neither angel nor prophet passes , and which shades the water and Paradise) and
said , ‘ I will burn up if I go a step further’ . But the Prophet Muhammed passed the sidrah
and came closer to God; now he was at a point of “ aw adna” (The Qur’an , 53/9), which is
the last point of being closer to God. Sidrat al Munteha is the last point where angels and
prophets could go . In another words, it is the places where everything ends except the
Divine Order (Amr-i Ilahi) . So , Sufis consider Gabriel as the symbol of human conception,
science and intellect , and the Prophet Muhammed as the pattern of heart and love that
transcends the restricted limits of science and intellect.
The Qur’an says: “Know [O men] that the life
of this world is but a play and a passing delight,
and a beautiful show, and [the cause of] your
boastful vying with one another and [of your]
greed for more and more riches and children.
Its parable is that of [life-giving] rain: the herbage which it causes to grow delights the tillers
of the soil; but then it withers, and you can see
it turn yellow; and in the end it crumbles into
dust. But [the abiding truth of man’s condition
will become fully apparent] in the life to come:
[either] suffering severe, or God’s forgiveness and His goodly acceptance: for the life of this
world is nothing but an enjoyment of self-delusion.1’ (57/al-Hadid: 20) This Qur’anic verse
likens the worldly life to a child’s play. The worldly life is not eternal, but transient. Surely,
the world itself is not bad, and its bounties, which are offered for the use man, are not bad,
either. The thing which is bad is man’s leaving worshipping, forgetting the Hereafter, becoming greedy, and finally, becoming materialistic excessively.
Therefore, the world, in Mevlana’s works, is a concept, which binds man tightly with the
materialistic bonds, and prevents him from comprehending the real reason in his creation.
Both the world itself and everything in it are temporary. They are only forms and things,
which make man a prisoner of the material life. It is a grave fault for man to be attached to
material things, because such attachment prevents his
soul to ascend with love. In order to discover the endless life with the help of Divine Love, man should free
himself from all material things, which takes his soul
from the highest to the lowest level. Of course, one’s
freeing himself from the worldly tics does not mean giving up working and striving; it means giving up greed
and carnal desires and feelings, and being not a captive
of wealth but ruling over it, even if he has enormous
wealth; being conscious of the fact that he is God’s servant, even if he is a ruler of the whole world.
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Maskat (Muscat)
Umman’ın başkenti Maskat’ın TAV tarafından yapılıp işletilen modern
havaalanına 4-5-5 saatte varılıyor.
Sabiha Gökçen’den Salam Air’in yeni
A320 uçağı ile yaptığımız çok rahat bir
yolculuktan sonra 5 Oman Riyal’ine (75.Tl) aldığımız vize ile kolaylıkla ülkeye
adımımızı attık.
Salam Air ülke müdürü Majid Al
Qassabi, bizi havaalanında karşılayıp
otelimize kadar götürdü. Ertesi gün öğlen
yemeğinde bizi otantik bir yapıda yer alan avlusu bir Ruzna adlı restoranda
Umman lezzetlerini tattık. Şuva’yı çok beğendik.
Majid bizi Oman Tourism Center turizm eğitimi veren modern bir kuruma
götürdü. Turizm ve otelcilik bölümleri ile eğitim veren kurumda çok sayıda
ve her yaştan öğrenci faydalanabiliyor. Geniş bir alana yerleşmiş bir okul
burası.
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Havaalanı şehir merkezine 32 km kadar uzaklıkta. Biz havaalanı ile şehir
arasında bulunan Carnelian by Glory Bower Hotel’de (+968 22363300)
konakladık. 4 yıldızlı otelin rahat odaları, Türk kahvaltısına yabancı olmayan
çeşit ve lezzetleriyle restoranı ve en üstte bulunan güzel manzaralı havuzu
ile tavsiye edeceğimiz bir tesis.

Maskatta görülecek yerler için Old Muscat Tourism’in (+968 24539342)
sahibi Khalid Al Rawahi bize rehberlik ederek şehri gezdirdi. Gördüğümüz
yerler arasında öncelik İslam mimarisinin mücevheri olarak adlandırılan
Sultan Kabus Camisi ilk sırayı aldı.
Ardından çok sayıda
uluslararası sanatcı ve
etkinliklere ev sahipliği
yapan modern
Kraliyet Opera Binası
mutlaka görülmesi
gerekli bir yer. Old
Town olarak da adlandırılan Muttrah bölgesi ve deniz kıyısında uzanan
Corniche diye adlandırılan yol, gece gündüz yerli yabancı herkesin uğrak
yeri. Yol boyu çok sayıda restoran ve kafe herzaman dolu.
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Muttrah girişinde tarihi kapı sonrasında Balık pazarı,
hemen karşısında herşey bulabileceğiniz otantik
çarşısı (Muttrah Souq) ta yapacağınız alışverişlerde
sıkı pazarlık önerilir.
Ardından Al Alam Kraliyet Sarayı, Portekizlilerden
kalan tarihi Muttrah kale ve kalıntıları, Galya Sanat
Müzesi, eski Umman toplum yaşamı, kullanılan eşya
ve gerçlerin sergilendiği Etnofgrafya müzesi de
görülecek yerler arasında.
İklim’i herzaman ılıman olan Maskat’da tavisye edilen
aylar Kasım ve Nisan arasında. Temmuz ve Ağustos’un
çok sıcak olduğu belirtiliyor. Bulunduğumuz Aralık
ayında hava çok keyifli idi. Hint okyanusuna açık denizinde sahildeki plajlar
yüzme sevenlere hizmet veriyor.

Şehre en yakın plaj ise Kurum (Shatti Al Qurum).
Burası gündüz deniz, akşam ise piyasa yeri. İlk günkü turumuz sırasında
hızla geçtiğimiz Kurum’a sonraki günlerde Maskat’daki dostumuz Gökhan
Budunoğlu ile tekrar giderek gezdik.
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Umman’da balık bol balıkcılık da önemli bir iş kolu.
Ancak bizdeki gibi yalnızca deniz ürünleri satan
restoranlar yok. Her restoranda yemek çeşitleri
arasında balık menüleri de var o kadar. Maskat’da
Kurum bölgesinde Türk ikiz kardeşler bu eksikliği
görüp, sahilde çok güzel bir balık restoranı açmışlar.
Oasis by the Sea adlı alışveriş
merkezinde deniz kenarında yer
alan, Twins Turkish restoranda
son akşam yediğimiz kofana, bizim
denizlerimizdekilerin üstünde bir
lezzetti. Benim bir numaralı balığım
olan lüfer familayasının ağası Kofananın
lezzeti açıkcası beni çok şaşırttı.

(+968 92382239)

Twins Turkish restoran’a rezervasyon
yapmadan gitmeyin yer bulamazsınız.

Makat’da çok sayıda alışveriş merkezi var. Bizim
tercihimiz karşı karşıya yer alan Oman Avenues
Mall ile Grand Mall oldu. Ancak fiyatlar Tl nin değeri
nedeniyle pahalı.
Maskat’ın en lüks bölgesi Al Mouj ve Marinası.
Modern evler, villa ve apartmanlar, alışveriş
mağazaları ve çok sayıda kafe ve restoranın olduğu
bölgede Türk Huqqa da büyük restoranı ile hemen
marina nın yanında yer almış.
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Salalah’da tatil
Ününü duyup Maskat’dan sonra görmek istediğimiz
Salalah’a da yine Salam Air ile 1.5 saat kadar süren
kısa bir uçuştan sonra ulaşıyorsunuz. Umman’ın ikinci
büyük şehri Salalah.
Havaalanında bizi karşılayan arkadaşımız Abdullah
15 dakikada bizi şehir merkezine çok yakın olan
otelimize getirdi.
Buradaki otel odamızı booking.com dan satın aldık.
Millennium Resort Salalah plajları ile ünlü şehrin 5
yıldızlı bir tesisi.
Yarım pansiyon seçeneği var. Restoran hem
sabah, hem de akşam mükemmel büfesi
ile öne çıkıyor. Otele giriş yaparken Türk
olduğumu göre çalışan ön büro müdürünün
Türk olduğunu söyleyerek çağırdı. İstanbul
Millennium otelden birkaç ay önce bu tesise
34
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transfer olan Bilgin Gül rahatımız için elinden gelen yakınlığı gösterdi.

Salalah’da kaldığımız 2 gün arasında bir yarım günü de Otel’in plaj
kenarında bulunan tesisinde geçirdik.

Salalah’da bizi gezdiren Abdullah , ilk gün burada da olan Sultan Kabus
Camisi’ni, Land of Frankincense Müzesini ve Sumhuram Al –Baeed
arkeolojik alanına bizi götürdü.Çok büyük bir alana yerlşmiş eski Salalah’ın
kalıntılarını bir buggy ile gezdik.
Yol üstünde resort oteller yer almış. Çok geniş kumsal plajları üzerinde
yer alan bir Tayland zinciri olan Anantara otelcilik
tarafından işletilen Al Baleed Resort çok yeni ve
güzel bir tesis.
Dünyaca ünlü diğer otel zincirleri de Salalah
sahillerinde yerini almaya başlamış.
Salalah Souq’u ve balık pazarı yine gezilecek yerler
arasında. Balık pazarında çok ucuza satın alıp
pişirtilen istakoz ve jumbo karideslerin lezzetini
ancak tadarak öğrenebilirsiniz.
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Ummanlılar, modern ve eğitimli insanlar, Türkleri seviyorlar . En önemli
yemekleri Şuva, Gülsuyu ve safranlı helvaları muhteşem. edilir. Alkol dışarda
yasak bazı turistik otellerde var. Taksi, bize göre pahalı, taksimetre yok,
önceden pazarlık edilmeli.

Sonuçta Salalah Umman’a gidince mutlak görülmesi bir yer. Ya da doğrudan
bu şehre gidip geniş kumlu uzun plajlarında modern tesislerde tatil
yapılmalı.
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2020, “Patara Yılı”
Uygarlık kavramının başladığı ve adım adım Batıya uzandığı kadim kültürler
coğrafyası Türkiye, “Tarihin Sıfır Noktası” Göbeklitepe’nin keşfiyle geçen
sene dünya gündeminde ilk sırayı aldı. Bu yıl da tüm dikkatlerin Türkiye’de
kalmasını sağlayacak karar, AK Parti Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı; 2020, “Patara Yılı” ilan edildi.
Patara’nın, Türkiye’nin tarihi zenginliğini
dünyada temsil edebilecek yer olduğuna
dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilindiği gibi
Patara Antik kenti, Fethiye-Kalkan arasında
bulunuyor. Likya’nın ana liman şehri
olan Patara, bizim tarihimizin de önemli
sembollerinden biridir. Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika ile olan telgraf
bağlantısını Patara Telsiz Telgraf İstasyonu” aracılığı ile sağlıyordu. Yaklaşık
850 kilometrelik uzunluğuyla, Avrupa’nın en büyük hattının ucunda
yer alan Patara İstasyonu, İtalyanlar tarafından bombalanana kadar,
ülkemize çok önemli hizmetler vermiştir. Bu telsiz telgraf istasyonunu
aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Roma’nın bir parçası olan
Likya Birliği’nin yönetim modeli, ABD’nin kuruluşuna örnek olacak kadar
önemlidir. Nitekim Likya Birliği’nin Meclis binası, tarihi önemine binaen
TBMM Başkanlığımız tarafından restore ettirilmiştir. Antik dönemden
günümüze ulaşan tek deniz feneri de yine Patara’dadır. Bu deniz fenerini de
ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar daha pek
çok nadide özelliği ile Patara’yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil
edebilecek bir yer olarak gördük. 2020 Patara Yılının ülkemize ve turizm
sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, 2019 yılında 51,7 milyon turist ve
34,5 milyar dolar turizm geliriyle sektörde patlama yaşandığının da altını
çizdi.
Turist sayısında 6.yız
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler
Birliği’nden (AKTOB) yapılan duyuruda, Dünya
Turizm Örgütü’nün 2019 yılının en çok turist
ağırlayan ülkeleri sıralaması açıklandı. Turizmde
2019 yılında tüm zamanların rekorunu kıran
Türkiye, gelen ziyaretçi sayısında bir önceki yıla
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göre yüzde 14 artışla, 52.5 milyona yakın misafir ağırladı.
AKTOB’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin 2019 yılında aldığı 50
milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri
sıralamasında ilk 10’a girdiği ve 6’ncı sırada yer aldığı belirtildi.
Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2019’da dünyada ziyaretçi sayısının
2018’e göre yüzde 4 artışla 1,5 milyarı aştığı belirtilen açıklamada,
ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Fransa’nın 90 milyondan fazla
ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen ülke olduğu kaydedildi. Fransa’yı 83.8
milyon ziyaretçi ile İspanya izledi.
Ziyaretçi sayısını oran olarak en çok artıran ülkeler Mynmar yüzde 40.2,
Porto Riko yüzde 31.2, İran yüzde 27.9, Özbekistan yüzde 27.3, Karadağ
yüzde 21.4, Mısır yüzde 21.1 olarak sıralandı.
Artış oranına göre Türkiye, yüzde 14 artışla 14’üncü sırada yer alıyor.
Akdeniz ülkeleri arasında ziyaretçi girişi artışında yüzde 21.1 ile Mısır ilk
sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 14 ile Türkiye, yüzde 13.6 ile Tunus izledi.
Antalya 2019’u rekorla kapattı
Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği rakamlarına göre 2019
yılında kente 14 milyon 907 bin 862 turist geldi. Kente 2016’da 6 milyon 181
bin 913, 2017’de 9 milyon 738 bin 962, 2018’de ise 12 milyon 712 bin 603
turist gelmişti.
Kente gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımında ise ilk sırada yine 5
milyon 406 bin 353’le Ruslar, ikinci sırada 2 milyon 584 bin 341 ile Almanlar,
üçüncü sırada ise 798 bin 817 turistle Ukrayna aldı.
Air Arabia Kahire uçuşlarına başladı
Air Arabia, Seyahat acentaları ile Fas uçuşlarının 10. Yılını kutlarken, İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yeni hattı Mısır Kahire’ye başlayacak
uçuşlarının müjdesini verdi .
Air Arabia, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın ilk ve en büyük düşük maliyetli
havayolu şirketi; Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği BAE’de
Sharjah, Fas’ta Kazablanka ve Tanca direkt
uçuşlarına ilave olarak 16 Ocak 2020 itibari ile
Mısır Kahire’ye direkt uçuşlara başladı. Seferler
Perşembe ve Cumartesi olmak üzere haftada iki
gün, A320 uçak tipi, business ve ekonomi sınıfı
seçenekleri ile gerçekleşecek.
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Air Arabia havayolu, seyahat acentalarına organize ettiği gecede Mısır
uçuşlarını duyururken, Fas uçuşlarının 10.yılını kutladı. Yetmiş acenta
yetkilisinin katıldığı organizasyonda direkt uçuş gerçekleştirdiği
destinasyonlara çekiliş ile bilet hediye etti.
Kahire’ye; alan vergileri, 30 kilo bagaj hakkı ve yemek hizmeti dahil tek
yön 199 USD, gidiş-dönüş 299 USD’den başlayan fiyat avantajları sunan
havayolu, 82cm koltuk mesafesi ile düşük bütçeli olmasının yanı sıra
konforlu bir yolculuk imkanı da sunuyor.
Dünya yıldızları İstanbul’da
Hollywood sinemasının ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones,
iki çocuğuyla birlikte İstanbul’a geldi. Afrika tatillerini tamamlayan ünlü
çiftin İstanbul’a da tatil için geldikleri öğrenildi.
Yeni yıla Afrika’nın tatil merkezlerinden
Zanzibar Adası’nda 2 çocuğuyla birlikte giren
Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas
çifti, THY’nin tarifeli seferiyle Tanzanya’dan
İstanbul’a geldi. Douglas ve Zeta-Jones
çiftinin bulunduğu uçak, saat 16.30
sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi. Oğulları Dylan ve kızları Carys Zeta
Douglas ile birlikte uçaktan inen ünlü çift, pasaporttan geçtikten sonra bir
süre bagaj bantı önünde bekledi.
Basın mensuplarının kendilerini görüntülemesinden rahatsız olan
Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta-Jones, çocuklarını bagajları teslim
alması için burada bırakırken, kendilerini karşılayan korumalar eşliğinde
havalimanından ayrıldı. Çiftin, çocuklarıyla birlikte İstanbul’un tarihi
yerlerini gezecekleri öğrenildi.
Erciyes bu yıl Kayseri’ye 100 milyon dolar getirecek
Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya’dan Kayseri Erciyes’e direkt charter uçak
seferleri başladı. Kış tatili için Erciyes’e gelen ilk yabancı kafileler öğrenciler
tarafından havalimanında çiçeklerle karşılandı. Kış sezonu boyunca
Kayseri’ye her hafta dört direkt uçak inecek.
Dünya standartlarındaki pistleri, sağlam altyapısı, son teknoloji ürünü
mekanik tesisleri, sunulan hizmetler, konaklama ve ulaşım imkânları ile
uluslararası bir merkez konumuna gelen Erciyes Dağı, yerli kayak severlerin
yanı sıra kış mevsiminde Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya’dan her hafta
Kayseri’ye düzenlenen direkt uçak seferleri ile yabancı turistler tarafından
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da yoğun ilgi görüyor.
2019/2020 kayak sezonunda Erciyes’e ilk uçuş
Polonya’nın başkenti Varşova’dan Gerçekleşti.
Ardından da Rusya, Ukrayna ve Belarus’tan
da gruplar Kayseri’ye geldi. Charter uçuşlar
Nisan ayının ikinci haftasına kadar sürecek.
Charter uçuşların yanında İstanbul aktarmalı
gelen yabancı turistlerle birlikte kış boyu dünyanın her yerinden yaklaşık
40.000 yabancı turistin kış tatilini Erciyes’te geçirmesi bekleniyor. Kış tatili
için Moskova, Kiev, Varşova’dan bir haftalık tatil paketleriyle Erciyes’e gelen
yabancı turistler sadece kayak yapmakla yetinmeyip 6 bin yıllık tarihi
geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri’nin tarihi ve tabi
güzelliklerini keşfederken, 45 dakikalık mesafede bulunan Kapadokya’da
peri bacalarını gezip balon deneyimi yaşıyorlar. Turistler ayrıca dağ ve
şehir otellerinde konaklayarak Kayseri’nin pastırma, sucuk, mantı gibi
mahalli lezzetlerini tatma imkânı buluyor. Dolayısıyla kış, tarih, kültür, din,
gastronomi, alışveriş gibi turizmin pek çok kategorisini aynı anda sunan bir
kış destinasyonu olarak Erciyes dünyada eşi benzeri olmayan özellikleriyle
yabancı turistleri kendine hayran bırakıyor.
Erciyes’e kayak için gelen ve Kayseri’de konaklayan yabancı misafir sayısının
her yıl arttığını ifade eden Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Murat Cahid Cıngı, “Erciyes 2011-2012 sezonunda yeni yüzüyle hizmet
vermeye başladığı günden bu yana Erciyes A.Ş. olarak gözümüzü hem yurt
içinde hem yurt dışındaki pazarla çevirdik. Yapılan tanıtımlar, sunumlar
yurt dışı fuar katılımları ve bilgilendirme turları sayesinde 2017 yılında
Kayseri tarihinde ilk defa Rusya’dan, Moskova-Kayseri charter uçuşlarla
her hafta Rus misafirleri Dağımız’da ağırladık. Ertesi yıl Erciyes paketleri
başka ülkelerde de satılmaya başlandı ve haftalık charter seferleri üç
ülkeden devam etti. Ayrıca, direkt uçuşların yanında dünyanın dört bir
tarafından Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Japonya, Çek Cumhuriyeti,
Kore, Malezya, Fransa gibi ülkelerden de aile ve arkadaş guruplarıyla gelip
Erciyes’te kayak tatili yapan yabancı turistlerin sayısı her geçen yıl artıyor.
Geçtiğimiz sene toplamda yaklaşık 20 bin yabancıyı Erciyes pistlerinde
misafir ettik. Bu yıl ise charter uçuşlarla ve kendi imkanlarıyla gelen yabancı
misafir sayısının 50 bine ulaşacağını öngörüyoruz. Kayseri Büyükşehir
Belediyemiz’in Erciyes Dağı’na yaptığı yatırımlar ilk yıldan itibaren şehrimiz
için meyvelerini vermeye başladı ve bu katkı son yıllarda çok daha belirgin
hale geldi. Bu yıl da Erciyes şehir ekonomisine en az 100 milyon dolar katkı
sağlayacak” dedi.
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TTGA ilk toplantısını yaptı
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TTGA) yeni yönetim kurulu
üyeleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başkanlığında yılın ilk
toplantısını yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Ajans’ın
ilk toplantısıyla ilgili sosyal medya hesabından
“Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının
yeni yönetim kurulu üyeleriyle 2020 yılının ilk
toplantısını gerçekleştirdik. Ajansımız, 2023
hedeflerimize ulaşmak üzere çalışmalarına hız
kesmeden devam edecek’’ şeklinde açıklama yaptı.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yönetim kurulu, 29 Aralık
2019 Pazar günü yapılan seçimlerle belirlenmişti. 7 bölgeden 18 adayın
yarıştığı seçimlerle otelcileri temsil edecek 9 üye belirlenmişti. Ajans’ın
yönetiminde otelcileri temsilen Erkan Yağcı, Burhan Sili, Temel Aygün,
Taner Yallagöz, Halil Özyurt, Birol Akman, Selda Çiçek Veske, Murat Toktaş,
TÜRSAB’ı temsilen İbrahim Halil Kalay yer alıyor.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yürütüyor. Yönetim kurulunda Kültür
ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Tanıtma Genel Müdürü Timuçin
Güler, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker
Aycı, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sani
Şener’de görev yapıyor.
Demokrasi sıralamasında yerimiz, içler acısı !
Dünyanın en saygı dergilerinden The Economist, 2019 Demokrasi Endeksi
Raporu’nu yayımladı. 167 ülkenin değerlendirildiği raporda Türkiye geçen
yılki sıralamasını ‘koruyarak’ 110. sırada yer aldı.
Türkiye’nin demokrasi puanı ise 4,37’den 4,09’a geriledi.
Ülkelere 10 üzerinden puanların verilen araştırmaya
göre, Norveç (9,87), İzlanda (9,58), İsveç (9,39), Yeni
Zelanda (9,26) ve Finlandiya (9,25) ilk beş sıra içinde
yer aldı. Son 5 sırada ise Çad (1,61), Suriye (1,43), Orta
Afrika Cumhuriyeti (1,32), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (1,13) ve Kuzey
Kore (1,08) yer aldı. Sıralamada, seçim süreci, çoğulculuk, hükümetin işleyişi,
siyasi katılım, demokratik siyasi kültür ile sivil özgürlüklerle ilgili kriterler
özellikle değerlendirildi.
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Türkiye ‘melez demokrasi’ kategorisinde
Bu sıralamada 8 ila 10 puan alan ülkeler ‘tam demokrasi’, 6 ila 8 puan
arasındaki ülkeler ‘kusurlu demokrasi’, 4 ila 6 puan arasındakiler ‘hibrid
demokrasi’ ve 0 ile 2 puan alanlar ise ‘otoriter rejimle’ yönetilen ülkeler
olarak değerlendirildi. 110. sıradaki Türkiye 4,09 puanla ‘hibrid demokrasi’
(melez demokrasi) ile yönetilen ülkeler içinde yer aldı. Türkiye, geçen yıl da
110. sırada yer almıştı.
Türkiye bu sıralama ile Nijerya, Uganda, Zambiya, Lübnan, Sri Lanka gibi
ülkelerin gerisinde kaldı.
Konu ile ilgili yapılan araştırmanın sonuç bölümünde, dünya genelinde
demokrasilerde gerileme yaşandığı saptamasında bulunuldu.
Çin, Uygur Türklerine yaptığı baskı yüzünden ortalama puanın 3.32’den
2.26’ye düşürerek, demokrasi liginde en fazla irtifa kaybeden ülke oldu.
Türk pasaportunun değer sırası
Türkiye pasaportu geçen yıla göre üç sıra gerileyerek 55’inci oldu. Türkiye
pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebiliyor
Japonya pasaportu, en güçlü pasaportlar sıralamasında son iki yılda olduğu
gibi yeniden ilk sırada yer aldı. Jaqponya pasaportuyla 191 ülkeye vizesiz
seyahat edilebiliyor..
Listede Türkiye, Rusya Federasyonu, Mikronezya, Bosna Hersek, Gürcistan
ve Arnavutluk’un hemen gerisinde, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Çin,
Tayland ve Filipinler gibi ülkelerinse
önünde yer alıyor.
BBC Türkçe’nin haberine göre;
pasaportlarla hangi ülkelere vizesiz
girilebildiğini ölçen 2020 Henley
Pasaport Endeksi’nde ilk 10u yanda.
Gastro Talks’un ünlü konuğu
Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği’nin düzenlediği Gastro Talks
programının Ocak ayı konuğu Uzman Diyetisyen Dilara Koçak oldu. Hilton
Bosphorus’da düzenlenen programa alanında çok sayıda uzman katıldı.
Dilara Koçak “Yerel lezzetlerimizi diğer ülke lezzetleri ile eşleştirmeliyiz.
Yerel lezzetlerimizi kıyaslayabileceğimiz ülkelerde tanıtım faaliyetleri içinde
olmamız gerekiyor. Kendimizi dışarıya kapatmayalım ama ürünlerimizi
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de dışarıya pazarlayabilelim. Anadolu’da yetişen bulgurumuz,karakılçık
buğdayımız var. Eğer Peru kinoasını tüm dünyaya pazarlayabiliyorsa,
bizimde kinoadan daha sağlıklı olan bu ürünlerimizi dışarıya pazarlamamız
gerekiyor. Dünyada ki küresel değişmeler bizi bitkisel beslenmeye itiyor.
5 saniye de bir çocuk açlıktan ölürken 5 ton yiyecek çöpe atılıyor. İsrafın
önüne geçmeliyiz. Az yiyen melek çok yiyen
helak olur. Gastronomi Turizmi Derneği
Türk Mutfağını tanıtmak için çok büyük
bir çaba sarf ediyor. GTD aktif ve sonuç
odaklı çalışıyor. Bu sene Türk Gastronomisi
yılı ilan edildi. Kültür ve Turizm Bakanımız
sektörden geldiği için çok doğru kararlar
alıyor. İnsanlar bana nasıl kişisel marka olduğumu soruyor. Cevap çok basit.
Sürekli bilgiye ve öğrenmeye aç olmamız gerekiyor. Kendi limitlerimizi ne
kadar zorlayabildiğimiz çok önemli. Sınırlarımızı kaldırmalı aslında neler
yapabileceğimizi görmeliyiz. Ancak bu sayede başarıya ulaşabiliriz. “ dedi.
Toplantıda Gürkan Boztepe de”Gastronomik Marka Kentler yaratmaya
çalışıyoruz. Artık herkes bunun farkına varmaya başladı. Özellikle
belediyeler bu konu ile çalışmalar yapmaya başladı. Artık Türk
Gastronomisini hak ettiği noktaya taşımamız gerekiyor.”şeklinde konuştu.
Matka’da izlenim; huzur olursa %10-15 artış olur
Finlandiya’nın başkenti 1 buçuk milyon nüfuslu Helsinki’de düzenlenen
Uluslararası Turizm Fuarı Matka Nordic Travel Fair’da Alanya tanıtımı Alanya
Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) tarafından yapıldı. Alanya tanıtım çalışmaları
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 100 metrekarelik
standında yürütüldü. Bakanlığın standında Alanya ve Kilit Group temsil
edildi. 2019 yılında 60 binin üzerinde ziyaretçisi olan organizasyon Kuzey
Avrupa’da düzenlenen en büyük ve prestijli fuar olma özelliğini taşıyor.
Fuarla ilgili izlenimlerini aktaran ALTAV
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, en
dikkat çekici temalardan birinin son yıllarda
gündemde olan ve sürdürülebilir turizmin
ana başlığı haline gelen çevre bilincinin ve
gidilen destinasyonlarda da sorgulanmaya
başlamasının altını çizdi. Enerji tasarrufu,
yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması, atık miktarının düşürülmesi ve
geri dönüşümün arttırılması ana başlıklarının ön plana çıktığını söyleyen
Topçu, “Finlandiya’da atıkların yüzde 99 gibi çok büyük bir oranı geri
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dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Hatta fuar yetkilileri ‘Şişe suyu
almayın, şişenizi alın ve musluklardan güvenerek doldurup içebilirsiniz’ ana
fikrinden yola çıkarak boş şişe satışı yaparak musluk suyu kullanımına teşvik
ediyorlar” dedi.
Açıklamasının devamında genel ve rakamsal bilgiler veren Topçu, şunları
söyledi: Nazar, Apollo ve Matkavekka fuara katılım sağlıyorlar. Pazarın
ana oyuncuları Aurinkomatkat, Detur ve Tjareborg ise katılmamayı tercih
etmişler. Bunun açıklamasını da maliyetlerin artışı ve satışların artık online
olarak daha fazla gerçekleşmesini gösteriyorlar. Pegasus, Helsinki’den
İstanbul’a ve Konya’ya, Sun Express Helsinki’den Antalya’ya uçuş planlamış
durumda. Finnair geçen seneki programına devam ediyor. Ağırlıklı Gazipaşa
Alanya Havalimanı’nı (GZP) kullanan Finnair bu sene uçuş günlerini aynı
tutmasına karşılık yaz uçuşlarına erken başlayıp geç bitirecek olması
sebebiyle geçen senenin az da olsa üstünde bir yolcu sayısına ulaşmayı
hedefliyor.
Finlandiya’nın Türkiye’ye gönderdiği turist sayısı 2014 yılında en üst
seviyeye ulaşmış fakat sonrasında diğer kuzey ülke pazarları gibi bir
daralmaya gitmiş. Yükselme, yıllara göre olsa da yavaş ilerlemekte olup 2020
yılı öngörüleri yüzde 10-15 artış şeklinde. Bu dönem içindeki en sevindirici
gelişme Finnair’in kışın operasyonlarına devam etmesi ve GZP’yi kullanması
olarak görülüyor. Firma 2020-21 kış ayları içinde programına devam edecek.
2019 yaz döneminde 1 Nisan- 31 Ekim arasında Finlandiya’da tatil satın alan
kişi sayısı 483 bin 928 olmuş. Türkiye bu rakamdan aldığı payla Yunanistan
ve İspanya’nın ardından 3. sırada yer buluyor. Finlandiya’dan ülkemize gelen
turist sayısı 2019 Ocak-Kasım döneminde 131 bin 500 olarak açıklandı.
Finlandiyalı misafirler şehir içini tercih ediyor ve konaklama tesislerinin
konforu onlar için önem taşıyor. Özellikle sosyal ve yazılı medyada siyasi
sebeplerden dolayı oluşmuş olumsuz yargı halen devam ediyor ve daha da
ötesi Türkiye’nin her an savaşa girme potansiyeli olduğunu düşünenlerin
sayısı oldukça fazla. Tüm İskandinav ülkelerinde olduğu gibi çevreye
yaklaşımları hassas. Bu hassasiyeti gittikleri destinasyonlarda da aramaya
başlamışlar ve kaldıkları oteli seçerken dahi buna özen gösteriyorlar.
Halen fiyat rekabeti, diğer destinasyonlara göre en büyük kozumuz. Sosyal
medya son derece yaygın. Özellikle gençler ki bizim gelecekte potansiyel
misafir adaylarımız. Operasyonlarının büyük bölümünü Alanya’ya yapan
operatörlerle temaslarda bulunduk ve sosyal medya fenomenlerini ve basın
mensuplarını Alanya’da ağırlamak için görüşmeler yaptık.
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Bergama’da spor turizmi başlıyor
Tarihi ve kültürel değerleri ile bir dünya markası olan Bergama’da spor
turizmi için adım atılıyor. Son zamanlarda tüm Dünya’da ilgiyle üzerinde
durulan spor turizmi için Bergama’da çalışma başlatıyor.
Bu kapsamda Türkiye ve Avrupa Atletizm
Federasyonu’ndan Bergama Belediyesi’ne
bir ziyaret gerçekleştirildi. Federasyonun
Yönetim Kurulu Üyesi Salih Münir Yaraş
tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Belediye
Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ile ‘Spor Turizmi’ konusu ele alındı. Ziyarette,
son zamanlarda önemli bir başlık haline gelen spor turizmini Bergama’da
canlandırmak adına nelerin yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu. Bergama’ya ilk kez geldiğini söyleyen Federasyon Yönetim
Kurulu Üyesi Salih Münir Yavaş, “Buraya hayran kaldım. Avrupa ve Balkanlar
için yapmayı planladığımız yarışlardan bir kaçını burada yapabiliriz.
Hem Türkiye, hem de Avrupa Federasyonu’na bu durumu iletip çalışma
yapacağım. Tarih iç içe yaşayan böylesine önemli bir şehirde organizasyon
yapma düşüncesi bile beni heyecanlandırdı” dedi. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, “Bizde belediye
olarak böyle bir çalışmanın içerisinde olmaya adayız. Üzerimize düşeni
imkanlarımız ölçüsünde yapmaya hazırız” dedi.
TEMA Vakfı kurucusunu kaybetti
TEMA Vakfı’nın kurucusu Hayrettin Karaca
vefat etti. TEMA Vakfı’ndan yapılan açıklamada,
“Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz
Sayın Hayrettin Karaca’yı kaybetmiş olmanın
derin üzüntüsü içindeyiz” denildi.
Çevre üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan TEMA vakfının kurucusu
Hayrettin Karaca Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da ‘Orman Kahramanı’
seçilmişti.
97 yaşında yaşamını yitiren Hayrettin Karaca’nın ölüm nedeni hakkında bir
açıklama yapılmadı.
İstanbul Turizm Çalıştayı yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Turizm Platformu, kent turizmini
masaya yatırmak için İstanbul Turizm Çalıştayı Dedeman İstanbul otel’de
başladıSektörün tüm paydaşlarının bir araya getiren ve turizmi bütüncül bir
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şekilde ele almak için düzenlenen çalıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Turizm Platformu’nun
Teknik Kooridinatörü Özcan Biçer’in konuşmasıyla başladı. İki isim de
geçirdiği trafik kazası nedeniyle iyileşme süreci devam eden Cumhur
Güven Taşbaşı’na geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Arslan konuşmasında,
“İstanbul’u kültür sanat turizm ve spor alanlarını birleştirmek ve
festival kenti yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Biçer ise, “Turizmde,
İstanbullular olarak kendi fikirlerimizi ortaya koyacak, kendi çalışmamızı
yapacağız” dedi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül
Altan Arslan, turizmin farklı alanlarında
faaliyet gösteren, proje geliştiren,
içerik üreten; meslek kuruluşları,
örgütler, odalar, kamu kuruluşları,
işletmeler, akademisyenler ve kanaat
önderlerinin katıldığı çalıştayın
açılışında konuşma gerçekleştirdi.
Kenti festivaller şehri haline
getirmek istediklerini açıklayan Arslan şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’da
yaşayan çocuk, genç, yaşlı her bireyin günlük yaşantısına renk getirmeyi,
İstanbulluları demokratik ve kardeşçe bir ortamda, anılarında yer bulacak
etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Bu etkinlikler kapsamında uluslararası
davetlerle birlikte, mesleki kurumların ve sorunların tartışılacağı paneller ve
toplantılar gerçekleştireceğiz.”
“Old City Otelciler Platformu “Laleli otelcilerin yeni birliği
Tarihi Yarımada’da faaliyet gösteren ve
Laleli Otelciler Platformu’na üye olan
oteller sınırları ve üye sayısı genişleyince,
adını değiştirme kararı aldı.
Laleli’den Aksaray’a, Sultanahmet’ten
Beyazıt’a ve oradan Sirkeci’ye kadar
uzanan geniş bir yelpazede üye
potansiyeline sahip olan platformun adı
değişti.
2020 yılından itibaren, Tarihi Yarımada’da bulunan oteller ‘Old City’ adı
altında birleştiğini duyurdu ve bir toplantı ile Old City Otelciler Platformu’nu
sektöre tanıtıyor.
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Schengen vize ücreti arttı
Türkiye’nin de aralarında olduğu 120 ülkeyi kapsayan kurallar kapsamında,
Schengen vizesine başvurunun ücreti artırıldı. Daha önce 60 Euro olan bu
ücret 80 Euro’ya çıkarıldı. 6 yaş altı çocuklardan vize ücreti alınmamaya
devam edilecek. 6 ila 12 yaş grubundaki çocuklar için ödeme ise 5 Euro’luk
artışla 40 Euro’ya çıkarıldı.
2 Şubat’ta yürürlüğe giren yeni kurallara
göre vize başvurusu seyahatten altı ay önce
yapabilecek. Bir önceki uygulama üç ay önce
başvuru yapılmasına olanak veriyordu.
Yeni kurallarla birlikte Schengen bölgesine
çoklu giriş vizesi almak isteyenlere kolaylık
getirilmesi hedefleniyor. İyi bir vize geçmişine
sahip kişilere, kademeli şekilde artmak suretiyle bir ila beş yıla kadar çok
girişli vize verilecek.
Bundan sonra seyahatleri sırasında birden fazla Schengen ülkesini ziyaret
edecek olanların, vize başvurusunu en fazla zaman geçirecekleri ülkeye
yapması gerekiyor. Tüm ülkelerde eşit zaman geçirecek olanlar ise ilk giriş
yapacakları ülkeden vize alacak.
Vize almak isteyenlerin başvuru sırasında sunması gereken belgeler ise
değişmedi. Başvuru değerlendirme süresi de 15 gün olarak korundu. Bazı
başvuruların özel inceleme gerektirebileceği ve bu nedenle sürecin 45
güne kadar çıkabileceği belirtildi. Ayrıca, vize başvurusu yapanların sağlık
sigortası temin etmeye devam etmesi gerekiyor.
Atlasglobal “Goodbye” dedi
Uzun süredir ekonomik problemler yaşayan
Atlasglobal’in iflas ettiği iddia edildi. Firmanın
çalışanlarına iflas hakkında bilgilendirme
yaptığı öğrenildi.
Atlasglobal koordinatörlüğü yapan Orhan
Sancar da Facebook’da üç dilde şu açıklamayı
yaptı;
“ ELVEDA GOODBYE до свидания с Atlasglobal”
Son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Atlasglobal
iflas etti.
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Yöneticiler
»» 450 oda 1200 yataklı Alanya Mylome Luxury
Hotel & Resort Mayıs ayında açılıyor.
»» Osman Ayık Antalya Büyükşehir Belediye’sine
turizm danışmanı oldu.
»» DoubleTree by Hilton Adana açıldı.
»» Alp Alpmen, Wyndham Grand İstanbul
»» Karaköy’deki tarihi Veli Alemdar Han JW
Kalamış Marina Hotel’de otelin Satış ve Pazarlama
Marriott Istanbul Bosphorus oldu.
Direktörü oldu.
Havayolları
»» Corendon Airlines’ın e-ticaret müdürlüğü
»» THY İstanbul-Vancouver seferlerine 9
görevine Melih Pazarlıoğlu atandı.
Haziran’da başlıyor.
»» Burhan Silahtaroğlu vefat etti.
»» Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. »» Anadolujet yurt dışı seferlerine başladı.
»» SunExpress, 26 Şubat’da Diyarbakır kalkışlı
Nane, Perapost tarafından “Yılın CEO’su” seçildi.
Düsseldorf, 27 Şubat’da Hanover uçuşlarına başladı.
»» Gaye Soylu Şahintaş Ramada Plaza by
»» Polonya havayolu LOT Condor’u satın aldı.
Wyndham İstanbul Tekstilkent’in satış direktörü
oldu.
»» Emirates, prestijli 2019 Ultra ödüllerinde
“Dünyanın En İyi Havayolu” ve “En İyi First
»» Sinem Balbanan Aybars Hilton Istanbul
Class” ödüllerinin sahibi oldu.
Bomonti Hotel & Conference Center ‘ın grub satış
direktör yardımcısı oldu.
»» Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2020 Ocak
ayındaki dış hatlar yolcu sayısı, 2019 Ocak ayına
»» Erhan Şengeç Ethiopian Airlines satış ve
göre yüzde 24 artış gösterdi.
pazarlama müdürü oldu.
»» Sunexpress bu yaz İzmir’den Milano, Kıbrıs,
»» Firdevs Tanrıverdi Dedaman grubuna
Budapeşte, Prag ve Üsküp’e de uçacak.
renovasyon ve tasarım müdürü oldu.
»» Air Astana 1 Haziran’da Hindistan Mumbai
»» Zeynep Balkın Kempinski Hotel Barbaros Bay
uçuşlarına başlıyor.
Bodrum’un İnsan Kaynakları direktörü oldu.
»» Corendon Airlines, Haziran ‘da başlayacak
»» Burcu Çay Doğu Ata Travel & Event’in
seferler için Almanya’nın Weeze Havalimanı’nı
operasyon müdürü oldu.
acentalara tanıttı.
»» Aylin Işıkoğulları Almira Hotel’in Genel
»» Condor’un Polonya havayolu şirketi LOT’a
Müdür Yardımcısı oldu.
satışı onaylandı.
»» Mustafa Serkan Aydin The Stay Bosphorus’un
»» THY New York Newark havaalanı hattı 25
otel müdürü oldu.
Mayıs’ta açılıyor.
»» Orhan Sancar Pegas Toruistik’in Orta Asya ve
BDT ülkeleri koordinatörlüğü görevini üstlendi.
Acentalar
»» Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği
Tesisler
Başkanı bu yıl hac fiyatlarının 26 bin liradan
»» Konaklama vergisi 31 Aralık’a kadar yüzde
başlayacağını söyledi.
1 olarak uygulanacak vergi, ardından yüzde 2
»» MSC Cruises, Türkiye’deki 15’inci yılını
seviyesinden alınacak.
kutladı.
»» Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by
»» Inventum Global 20-23 Ocak tarihlerine bir
Hilton açıldı.
Hintli grup daha getirdi.
»» Radisson Blu Sakarya açıldı.
»» Global, Malaga Kruvaziyer Limanı’nın
»» “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama
çoğunluk hissesine sahip oldu.
Ödülü” Divan Otellerine verildi.
»» Setur Marinaları’na Boot Düsseldorf’ta
»» Martı Turizm’in tesisi Erciyes Hill Hotel
denizcilerden büyük ilgi.
Erciyes Dağ’ında açıldı.
»» HORECA 19-22 Şubat’da İzmir’de gerçekleşti.
»» Wyndham Hotels & Resorts, ‘La Quinta’
»» Müzekart fiyatı 70 Tl’dan 60.-Tl ye indirildi.
markalı büyük otelini İstanbul Güneşli’de açtı.
»» ‘BN Hotel Thermal Spa’ Mersin’de açılıyor.
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FUARLAR
Nisan
ITM Moscow
Georgian Tourism Fair Tbilisi
02-04
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