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Komite Faaliyetleri: 

 

1. Komite Toplantılarında ele alınan konular, 

2. TÜRSAB Tarih ve Arkeoloji Buluşmaları hakkında bilgiler, 

3. Tanıtım Gezileri, 

4. Yönetime sunulan raporlar ve yazılar, 

5. Toplantılarımızda bulunan konuklar, 

6. Ele alınması düşünülen projeler. 
 

 



 
 

1. Komite Toplantıları : Mart 2016 tarihinden itibaren Ekim 2016 Ayı dahilinde 

Incoming Turizmi Komitesi olarak ayda 2 (İki) kez olmak üzere toplantılar yapıldı. 

Kasım ve Aralık Aylarındaki toplantılar, yönetim kurulu üyelerinin beklenen 

katılımı, yoğun programlarından dolayı yapılamamıştır.  

 

            Komite toplantılarında ele alınan gündem maddeleri: 
1. T.C. Ekonomi Bakanlığının 10. Kalkınma Planına 3 madde  bir önceki 

dönemde dahil edilmişti. Bu maddelere göre; kaçak ve kayıt dışı faaliyet 

gösterenlerin yarattığı haksız rekabet koşullarının önlenmesi üzerine 

denetlemeler hakkında Denetleme Kurulu Üyelerince toplantılarımıza katılarak 

anlatıldı. İlegal faaliyet gösterenlerin, ilgili mercilere iletilmek üzere yapılması 

gereken şikayetlerinde izlenecek yollar hakkında bilgiler alındı. Turistin 

alışverişi ile ilgili düzensizliklerin önüne geçilebilmesi için turistik hediyelik 

eşya satan mağazalar ile toplantı yapılıp sorunlar belirlendi. Mevzuatta bulunan 

çelişkili durumlar belirlendi ve görüşler oluşturuldu.  

2. 2015 senesi sonunda ve 2016 yıl içinde yaşanan elim olaylar sonucu oluşan 

krizin irdelenmesi, üyelerin bu konuda görüşleri, önerileri, dönemsel 

değerlendirmeler yapıldı. 

3. Yıl içinde turizm sektöründe uygulanan destek paketi ve verimlilik düzeyinin 

belirlenmesi üzerine istişareler yapıldı. 

4. “Konaklama Tesisleri ile İlişkiler Alt Çalışma Grubu”, “Acentalar Arası 

İlişkiler Alt Çalışma Grubu”, “Diğer Kurumlar ile İlişkiler ve Yurtdışı Tanıtım 

Alt Çalışma Grubu” kuruldu. Grupların çalışma tanımları yapıldı. Üyelerin 

bireysel iletişimi devam etmektedir. 

5. Kamu kurumlarının dilekçelerinin takibi yapıldı. 

6. Kriz durumunda bulunan turizm sektöründe finans yaratma problemine karşı 

seyahat acentaları işletmelerinin en az zararla atlatabilmeleri için araştırmalar 

yapılıp bilgiler elde edildi. Edilen bilgiler komite üyelerine paylaşılmaya 

çalışıldı. Bunlardan biri de Kobi – Kosgeb – İşkur tüm üyelere açık toplantıları 

idi. Paylaşılan olanaklar üzerine konular komite toplantılarında irdelendi.  

7. Sektör toplantılarına katılım sağlandı. Turizm piyasası değerlendirmeleri 

yapıldı. 

8. TÜRSAB yönetimi ile komiteler arası koordinasyon toplantılarına katılındı. 

Konu üzerine üyelere bilgi aktarıldı. 

9. Bölgesel Yürütme Kurullarının telekonferans üzerinden bağlantıları ile bazı 

toplantılara katılmaları sağlandı, durum tespitleri dinlendi, öneriler ve önlemler 

konuşuldu. 

10. TÜRSAB Yönetim Kurulundan Genel Sekreter Bay Çetin Gürcün'ün ve Üye 

Bay Davut Günaydın'ın toplantılarımıza katılmışlardır. Değerlendirmeleri ve 

önerileri alındı. 

11. İmaj ve algı çalışmalarında; ülke tanıtım videolarının sosyal medya 

mecralarında yayınlanması seyahat acentalarına önerildi, ayrı olarak 

organizasyonların takipleri yapıldı. Konu ile ilgili 2,000,000 takipçisi bulunan 

elektronik müzikte dünyada tanınan Armin van Buuren'ın İstanbul'daki konseri 

sırasında, v-logger olmasından yararlanıp İstanbul tanıtım videoların sosyal 

hesaplarında yayınlanması sağlandı. T.C. Sofya Büyükelçiliği Kültür ve 

Tanıtma Ataşeliği ile birlikte TÜRSAB, İstanbul ilgili müdürlük ve Valiliğin 

katkıları ile Bulgaristan'ın tanınan pop-folk müziği sanatçısı ve Türk dostu 

Anelia'nın yeni çıkan şarkısının klibi İstanbul'u en iyi anlatan mekanlarında 

çekilmiş, 6 Aralık 2016 tarihinde ise Bulgar müzik piyasalarında gösterilmeye 

başlanmıştır. 

 

 

 



 
 

 TÜRSAB Tarih ve  Arkeoloji Buluşmaları: 
            Kültürümüzün içinde Anadolu ve Trakya'da tarih ve arkeoloji üzerine uzmanların  

            bilgilerini paylaştığı konuşmalar düzenledik, turizm sektörünün çeşitli kesimlerin  

            yanında herkesin katılımını açık konuşma etkinliği sağladık. Klişe bilgiler 

            dışında aktarılan son zamanlarda yapılan araştırmalar ile ülkemiz içindeki tarihi 

            kültürümüzü farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu nedenle yalnızca seyahat  

            acentalarına değil, akademik çevrelere, öğrencilere, sosyal medya ve turizm  

            basınına, ilgilenen vatandaşlara,  rehberlere yönelik anlatım yapılmıştır. 

 

            Tarih sırasıyla sunumlar: 
◦ 2 Haziran 2016 “Küçükçekmece Göl Havzası – Bathonea Kazıları” konulu 

sunum, Kocaeli Üniversitesinden Sayın Doç.Dr. Şengül Aydıngün tarafından 

verilmiştir. 

◦ 28 Eylül 2016 “Dicle'den Yenikapı'ya Yeni Kazıların Bulguları Eşliğinde 

Anadolu'da Uygarlığın Doğuşu ve Göbeklitepe” Arkeoloji ve Sanat Dergisi 

yayıncısı ve Arkeolog Nezih Başgelen tarafından sunum gerçekleştirilmiştir. 

◦ 27 Ekim 2016 “Yenikapı Kazıları ve İstanbul'un Tarihi” konusu İstanbul 

Arkeoloji Müzeleri Müdürü Sayın Zeynep Sezin Kızıltan tarafından işlenmiştir. 

◦ 2 Aralık 2016 “Gastronomi Tarihimiz ve Gastronomi Turizmi” konusu Sayın 

Vedat Başaran tarafından üzerinde durulmuş ve konuklara bilgilerini 

aktarmışlardır. 

◦ 21 Aralık 2016 “Tarih Öncesi Dönemlerde İstanbul – Bir Dünya Kentinin 

Uygarlık Tarihi İçindeki Yerini Tanımlamak” konusu üzerine Sayın Prof.Dr. 

Mehmet Özdoğan bilgiler vermiştir. 

◦ 26 Ocak 2016 “Hititlerin Anadolu'daki Etnik, Siyasal, Kültürel Kökenleri: 

Çiviyazılı Tabletlerle Bilginin Günümüze Aktarımı” başlıklı sunumu İstanbul 

Üniversitesi Hititoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. 

Meltem Doğan Alparslan tarafından aktarılmıştır. 

 

 

 
 

3. Tanıtım Gezileri 

 

            Ülke turizminde yeni olanaklar yaratılması, mevcut olanakların turizm  

            pazarlamasında kullanılması amacı ile turistik değer kazanan/kazanabilecek  

            yerlerin yerinde görülmesi, eksikliklerin belirlenip önlemlerin alınması, karşılıklı  

            yetkililer ile koordinasyon sağlanması, katma değer katılması emeli ile yapılan  

            tanıtım gezilerinde, Kültür Komitesinin de gündeminde olduğundan, iki komite  

            olarak gezilere üye bazında katılım sağlanması düşünülmüş ve tatbik edilmiştir.  

 

            Katılım gösterilen geziler: 
◦ 15 Haziran 2016 tarihinde Vialand Satış Müdürü Sayın Bay Oral Konak 

tarafından Vialand Palace Hotel toplantı salonunda Gürsoy Group ve Via 

Properties ortaklığı hakkında, Vialand Tema Parkı ve Otel aktiviteleri, hitap 

edilen pazarlar ve pazarlama kanalları bilgileri, gelecekle ilgili görüşleri  

Incoming Turizmi Komitesi toplantısı ardından Kültür Turizmi Komitesi ile 

birlikte katılan komite üyelerine brifing verildi. Seyahat acentalarının grup ve 

münferit müşterilerine uygulanacak komisyonları, giriş bedelleri konusunda 

istişare yapıldı, haksız rekabet ortamının yaratılmaması üzerine üye seyahat 

acentalarının bilgilendirmeleri üzerine piyasa dengesinin sağlanacağı 

konusunda söz alındı. Ardından iftar yemeğine geçilip tema parkı gezildi. 

 

 



 
 

◦ 22 Haziran 2016 tarihinde Boğaz Taksi tarafından verilen iftar yemeği ile 

hizmetleri hakkında bilgi alındı. İstanbul turizmi üzerine de istişarelerde 

bulunuldu.  

 

◦ 21-22-23 Eylül 2016 tarihinde yapılan Siirt-Tillo gezisine, Kültür Turizmi 

Komitesi davetleri ile Incoming Turizmi Komitesinden de katılım olmuştur. 

Siirt Valiliğinin bizzat ilgilendiği tanıtım turunda ilin, Botan Vadisinin ve Akabe 

Yolunun tarihsel ve doğa çekiciliği aktarılarak turizm yönünden 

değerlendirilme durumu belirlendi. Bu gezi sonucunda Sayın Vali Mustafa 

Tutulmaz ve Sayın Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ekipleri ile birlikte 

TÜRSAB'ı iade-i ziyarette bulunmuşlardır. 

 

◦ 24-25 Ekim 2016 tarihinde yapılan Bolu-Yedigöller Milli Parkı Tanıtım 

gezisinde Incoming Turizmi Komitesi olarak bulunuldu. Bolu'nun turizm 

tarihinde yer alan mekanları, Bolu Müzesi, Bolu'nun bilinen birkaç yaylaları 

dışında ortaya çıkmamış doğa olan Karadere Mevkiinin de gezildi ve doğa 

harikası Yedigöller Milli Parkı güzellikleri hakkında bilgi alındı, görüşler 

sunuldu.  

 

◦ 22 Kasım 2016 tarihinde Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi 

dünyadaki 21. merkezinin açılışı ve TÜRSAB imza töreninde üyelerce katılım 

gösterildi. 

 

 
 

4. Yönetime Sunulan Raporlar ve Yazılar:  
 

1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Incoming Turizm Projesi  : Ülkemizin her 

köşesinin cennet olduğu yerlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin 

makus talihini kırabilmek, yok olmuş veya yok olmaya yüz tutmuş kültürlerin 

tekrardan ortaya çıkarılması sağlanarak turizmin bölge halkına ekonomi 

yaratacak düzeye getirilmesi amacı ile sunulan projedir. 29 Şubat 2016 

tarihinde bilgileri ile proje Sayın Başkan Başaran Ulusoy'a sunulmuştu. 

Geliştirilmeyi bekleyen envanter oluşturuldu. Bölgenin Yürütme Kurulları ile 

iletişime geçildi. Yetkililer ile ileriye taşınabilecek temaslarda bulunuldu. 

 

2. Turistik Mağazalar Toplantı Raporu : 20 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul – 

Kapadokya – Kuşadası bölgelerindeki turistik mağaza olarak çalışan bazı 

firmaların birinci dereceden yetkilileri ile komite yönetimi olarak toplantı 

yapılmıştır. Yönetim kuruluna, turistik hediyelik eşyalar satan esnaf mağazaları 

firmaları ile görüşülüp akabinde oluşturulan rapor sunuldu. Konu ile ilgili rapor 

ektedir. 

 

 

 



 
 

3. İmaj ve Algı Çalışmaları Raporu : 2016 senesinde turizmin kriz durumuna 

gelmesine neden olan, gerek dünyada ve gerekse de ülke içinde, olaylar ile 

karşılaştık. Sonuçları olarak; komite işlev tanımında bulunan dış ülkelerden 

gelen turistler ile ilgili olarak, üyelerimizin faaliyetini etkilediğinden, ülkemizin 

algı ve imajı üzerine yapılabilecekler gene üyelerin önerileri ile sıralandı ve 

belirlendi. Bu konuda düzenlenebilecek veriler oluşturuldu. Yabancı sanatçılar 

ile Türkiye tanıtımını da içeren klipler çekildi. Incoming Turizm  piyasasında  

kriz durumundaki, arz-talep dengesi göz önüne alınarak haksız rekabet 

durumları belirlenerek, önlemler de dile getirildi. 3 Ağustos 2016 tarihi 

itibariyle alınan kararlar 19 Eylül 2016 tarihinde Birlik Yönetimine sunuldu. 

 

4. Incoming Turizm Manifestosu : Incoming Turizm Politikasının oluşturulması 

üzerine yazılmıştır. 11 Kasım 2016 tarihinde hazırlanıp sunulmuştur. 

 

 

 
 

5. Toplantılarımıza katılımda bulunan konuklar/Ziyarette bulunduğumuz 

yetkililer: 

 

1. 18 Mayıs 2016 tarihinde T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünden Sayın Müdür Yardımcısı Hüseyin Gazi Çoşan katılmışlardır. 

Sunumlarından ülkenin yurtdışındaki tanıtımları hakkında komite 

toplantılarında bilgi alınmıştır.  

 

2. Biletix Genel Müdürü Sayın Bay Kemal Erdine ile imaj ve algı çalışmalarının 

bir maddesi olarak; ülke içinde organizasyonlarında yabancı sanatçıların 

tanıtımda kullanılması, yurtdışında tanıtımında bulunması üzerine toplantı 

yapılmıştır. 

 

3. 8 Eylül 2016 tarihinde Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile 

görüşme yapıldı. İlgili raporu ekte bulabilirsiniz. 

 

4. 17 – 20 Kasım 2016 tarihleri arasında Isparta Tanıtım Gezisine ve Çalıştayına 

Incoming Turizmi Komitesi olarak katılınmıştır. 

 

 

 
 

6. Ele Alınması Düşünülen Projeler: 

 

1. Kurumun ve ülkenin yurda turist girişi ile ilgili “Turizm Politikası”nın 

oluşturulması 

 

2. Turizm pazarlamasında etik değerler kapsamında “Haksız Rekabet” yaratan 

durumların önlemlerinin alınması üzerine çalıştay yapılması. 

 

 

 
 

İleri dönük projelerin uygulamaya dönüştürmek istediğimizden yönetim kurulu 

üye/üyelerini toplantılara çağırarak turizmde rol alan çevrelerin katıldığı konuşmalar, 

konferans, çalıştay ... gibi etkinliklerin yapılması yerinde olacağı görüşümüz mevcuttur. 

Böylelikle çalışmalarımıza süreklilik kazandırmaya çalışıyoruz. 

 

 

 



Ekler :  
 

DOĞU/GÜNEYDOĞU ANADOLU INCOMING PROJESİ 

 
Günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz üretim ve hizmet sektörlerinin 

gelişememesinden dolayı sosyo-ekonomik sorunlar yaşamaktadır. Sanıldığının aksine güvenlik 

sorunları ekonominin gelişimini engelleyen bir ortam değil, ekonominin gelişmemesi güvenlik 

sorunlarının olduğu bir ortam yaratmaktadır. Dolayısıyla bölgedeki terörün kalıcı olarak ortadan 

kaldırılması için güvenlik önlemlerinin dışında ekonomik projelerinde geliştirilmesi gerekmektedir. 

Turizm, gıda, enerji, ulaşım, hayvancılık, gibi 54 sektöre dinamizm sağlayan, ekonominin 

lokomotifi, bacasız sanayiidir. Bölgenin tarihsel ve kültürel mirası göz önüne alındığında turizm, 

barışçıl bir alternatif yaratarak, bölge insanının katılabileceği büyük bir ekonomik potansiyel 

yaratacaktır.   

TÜRSAB Incoming Komitesi, dünyanın dört-bir yanından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemize 

yabancı turist getirerek yukarıda belirtilen amaca ulaşmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ilaveten 

ülkemizin ve turizmin zor günlerden geçtiği bu dönemde, gelir ve kültür düzeyi yüksek yabancı 

turisti ülkemize çekmek için ülkemizin saklı kalmış değerlerini ortaya çıkaran alternatif programlar, 

ezberlediğimizin dışında destinasyonlar ve değerler yaratmak zorundayız. Güneş, deniz, kum 

seçeneklerini yabancı turistler başka ülkelerde de kolaylıkla bulabiliyorlar. Dolayısıyla biz 

kendilerine başka ülkelerde bulamayacakları seçenekleri sunmalıyız. Belli konularda Türkiye 

alternatifsiz bir seyahat destinasyonu haline gelmelidir. Ancak bu şekilde ayakta kalabiliriz ve 

ilerleme şansımız olabilir.  Tüm bu hedeflere ulaşmak için aşağıda belirtilen 4 ana başlık üzerinden 

ilerlenmesi hedeflenmektedir. 

 

1.İLETİŞİM 

İlk olarak Incoming Komitesi TÜRSAB Yönetim Kuruluna projeyi sunacaktır. Ardından bölge 

BYK’ları ile iletişime geçilerek proje hakkında bilgi verilecek ve fikir alışverişinde bulunulacaktır. 

Ardından ilgili devlet kurumları, mülki amirlikler, yerel yönetimler ve STK’lar ile temas kurularak 

proje hakkında bilgi verilip görüşleri alınacaktır. Bütün bunların sonucunda projeyi yürütecek bir 

komisyon oluşturulacaktır. Komisyonun başkanlığını TÜRSAB üstlenmelidir.  

 

2.KAMPANYA 

Projenin, bölgesel ve ülkesel çapta farkındalık yaratacak, kamuoyu desteği almasını sağlayacak bir 

kampanya düzenlenmelidir. Bu kampanya ile bölge insanına turizmin bir ekonomik gelecek 

yaratacağına inandırılması hedeflenmelidir. Kampanya aşağıda ki araçlar ile yürütülebilir ; 

 

a) Yerel ve Ulusal Medya  

- Tanıtım filmi hazırlanarak kamu spotu altında yayımlanması 

- Televizyon programları 

- Gazete haberleri 

 

b) Eğitim Kurumları 

- Gençlere kampanyayı direk anlatmak 

 

c) Ticaret odaları 

- Esnafa kampanya hakkında bilgi vermek 

 

Kampanya bir ajans vasıtasıyla organize edilebilir. 

 

 

 



3.EĞİTİM 

Bir hizmet sektörü olan turizm için olmazsa olmazlardan biri kalifiye eleman ihtiyacıdır. Proje ile 

bölgeye gelecek olan yabancı turiste birçok noktada hizmet verilecektir. Bu amaçla bölgede turizm 

bilinci oluşturmak ve acentacılık, rehberlik, konaklama, yeme-içme gibi değişik hizmet dallarında 

çalışacak kalifiye eleman yetiştirmek adına eğitim altyapısı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu 

amaçla TÜRSAB bölgede bir veya birden fazla meslek lisesi yaptırmalıdır. Ayrıca bölgedeki 

üniversitelerin turizm bölümleriyle işbirliği yapılmalıdır. 

 

4.YURTDIŞI TANITIM 

Yukarıda bahsedilen 3 maddenin hayata geçirilmesi yani altyapının oluşturulmasının ardından 

yurtdışı tanıtımlarının yapılması hedeflenmektedir. Tanıtım, profesyoneller ve son kullanıcı olmak 

üzere 2 ayrı koldan yürütülmelidir. Bunun ile ilgili olarak aşağıdaki maddeler önerilmektedir ; 

 

a) Fuar Tanıtımları 

b) Acenta ve Tur Operatörlerine Tanıtım Gezileri Düzenlenmesi 

c) Yabancı Ajans ve Turizm Medyasının Bölgeye Getirilmesi 

d) Bölgede Çekilen Türk Dizilerinin Yurtdışına Pazarlanması 

e) Yabancı Film ve Dizi Prodüksiyonları ile İşbirliği 

 

 



INCOMING KOMİTESİ – TURİSTİK MAĞAZALAR TOPLANTISI 

 

ACENTALAR ARASI HAKSIZ REKABET BAĞLAMINDA ACENTA-TURİSTİK 

MAĞAZA İLİŞKİSİ ve SEKTÖRE ETKİSİ 

 

20 TEMMUZ 2016 
 

Incoming komitesince 2015 yılında yapılan ‘Acentalar arası haksız rekabet’ çalışmasında da ortaya 

konduğu gibi turistik mağazaların sektörde ve sözü edilen haksız rekabet konusunda önemli bir 

etkisi olduğu görülmüştür. Acentaların yurtdışına maliyetin altında ve hatta bedava sundukları tur 

paketleri turistik mağazalar tarafından finanse edilmektedir. Bu finans kişi başı garanti para veya 

yüksek komisyon oranları ile sağlanmaktadır. Bu noktada turistik mağazalar sektörde önemli bir 

etkiye sahip olduklarından ve acentaların bir paydaşı olmalarından dolayı toplantı düzenlenmesine 

karar verilmiştir.  

Toplantı da ilk olarak komitemizce yapılan ‘Acentalar arası haksız rekabet’ çalışması hakkında bilgi 

verilmiş ve bu çalışma sonucunda 10. Kalkınma Planına konu ile ilgili giren maddeden 

bahsedilmiştir. Elimizdeki ürünün katma değeri yüksek bir ürün olduğu ve Akdeniz çanağında ki 

hiçbir rakibimizde böylesine zengin ve güçlü bir ürünün olmadığı ancak bu ürünü hakettiği fiyata 

satamadığımız belirtilmiş ve bunun sebebinin de kendi içimizde yaptığımız anlamsız rekabetten 

kaynaklandığı ifade edilmiştir. Gelinen nokta da hatanın sadece acentada veya sadece mağazada 

değil ortak bir yanlış olduğu vurgulanmıştır. Bu noktada TÜRSAB olarak bu gidişattan memnun 

olmadığımız belirtilmiş ve bu sistemin düzeltilmesi için gerekli iradenin ortaya konacağı ifade 

edilmiştir. 

Daha sonra mağazalara acentaları nasıl gördükleri, acenta-mağaza ilişkisi üzerinden sektörün 

durumu ve gidişatı hakkında neler düşündükleri soruldu ve her katılımcının fikirleri alındı. Tespitler 

ve öneriler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır ; 

 

 Ortak görüş mağaza finansörlüğüne dayanan acentalar arası rekabetin incoming sektörünü 

sürdürülemez bir noktaya getirdiği ve karlılığın eskiye oranla çok büyük bir oranda 

düştüğüdür. 

 

 TÜRSAB’ın bu duruma müdahale etmesi gerektiği belirtilerek sektörce tanınan bir 

acentanın bu noktada sektöre çok büyük zarar verdiği ve mevcut alışkanlıkların oluşmasında 

baş rolü oynadığı belirtildi. 

 

 Turistik mağazaların ciddi bir istihdam ve döviz kazancı sağladığı belirtildi. Bu dövizin 

yaklaşık %85’inin ülke içinde kalmasına rağmen % 70-80 oranında ithalata dayanan 

otomotiv sektörü gibi teşvik ve destekler alınamadığı belirtildi. Turizm bakanlığının turistik 

mağazalara bakış açısı eleştirildi. 

 

 Mevcut durumda kara para aklandığı belirtildi. 

 

 Kış operasyonlarının (alışveriş üzerine kurulu) süresinin kış yerine tüm yıla yayıldığı ve bu 

sebeple kültür turizmine balta vurduğu belirtildi. Bu sebeple kış operasyonlarının 15 Ekim – 

15 Nisan döneminde ve belirli bir destinasyon ile sınırlı olması gerektiği söylendi. 

 

 Antalya’da turistlerin %5-15 arasında bir oranda tura çıktıkları ve kültür turizmine göre bu 

turistlerin çok daha az döviz bıraktıklarından dolayı devletin turizm politikası olarak kültür 

turizmini daha çok ön plana çıkarması ve desteklemesi gerektiği tavsiye edildi. 

 

 Acentaların mağazalardan gittikçe daha fazla komisyon ve kişibaşı garanti para talep 

ettikleri ve mağazalarında bunu karşılayabilmeleri için fiyatları arttırdıkları ve daha ucuz 



yani kalitesi daha düşük ürüne yöneldikleri belirtildi. 

 

 Shopping Fest gibi etkinliklerin yaz dönemi yerine kış döneminde yapılması önerildi. 

 

 Özellikle Sultanahmet bölgesinde ortaya çıkan hanutçuluk sorununun tüm turistik 

mağazalara mal edildiği ve yanlış bir algı yaratıldığından şikayet edildi. 

 

 Acentaların mağazalarda ne satıldığını. bilmedikleri hatta bunu önemsemedikleri sadece 

komisyon oranını konuştukları iletildi.  

 

Toplantı sonucunda turistik mağazalarında acentalar gibi gelinen durumdan memnun olmadıkları ve 

üzerlerinde artan baskıdan dolayı kar edemedikleri ve küçülmeye gitmek durumunda kaldıkları 

tespit edilmiştir. Maliyetin altında fiyat verme politikasından sektörün bir an önce dönmesi gerektiği 

ve bunun için devlet nezdinde yapılacak bir çalışmanın gerekliliği hususunda hem fikir kalınmıştır.  

Komitemizce turistik mağazalara resmi bir yapılanma (bakanlık çatısı altında olabilir)içerisine 

girmeleri önerilmiştir. Bu şekilde haksız rekabet ve sektör ile ilgili ortak sorunlarda birlikte hareket 

edilebileceği ve devlet kurumlarının karşısına beraberce çıkılabileceği hususunda fikir birliğine 

varılmıştır. 

 

Kültür turizmi ile gelen yolcunun deniz-güneş turizmi ile gelen yolcuya göre çok daha fazla döviz 

bıraktığının devlete anlatılması ve turizm politikasında buna göre değişikliklerin yapılması 

konusunda görüş birliğine varılmıştır. 

 

Kurulan iletişimin devam ettirilmesine karar verilerek toplantı sona erdirilmiştir. 

 



 

INCOMING KOMİTESİ 

 

 

İMAJ ve ALGI DÜZELTME ÇALIŞMASI 

 

19.09.2016 
 

2015 yılı sonundan başlayarak 28 Haziran 2016 Atatürk Havalimanı patlamasına kadar devam eden 

süreç ve en son olarak da 15 Temmuz 2016’da ülkemize karşı gerçekleştirilen darbe kalkışması ve 

sonrasında ilan edilen “Olağanüstü Hal” sonucunda ülkemizin yurtdışındaki imajı ve algısı 

beklenenden daha alt seviyeye inmiştir. Bu durumu düzeltmek amacıyla komitemiz, 15 Temmuz’un 

hemen ardından bir çalışma yapmaya başlamış ve 03 Ağustos tarihli toplantısında aşağıdaki 

önerilerin hayata geçirilmesine karar verilmiştir:  

 

1. Yurtdışında tespit edilecek önemli gazetelere sektör paydaşları ile ortak dönemsel olarak 

ilanların verilmesi 

2. Tüm acentaların Türkiye’de bulunan ve yıl boyu gelecek olan misafirlerinin seyahatlerini 

yansıtan fotoğraf, video, röportaj gibi dijital mataryelleri düzenli olarak sosyal medyada 

yayınlaması. Sürekliliğin sağlanması için her ay bu duyurunun BYK’lar tarafından üyelere 

hatırlatılması 

3. Acentaların 2 nolu maddede elde edilen dijital materyalleri Ar-Ge bölümüne e-posta yoluyla 

göndermesi ve bu toplanan materyaller ile Türsab Tv’nin hayata geçirilmesi ve etki yapacak 

kanallarda yayın yapması. 

4. Kruvaziyer firmalarının üst düzey yöneticilerinin Türkiye’ye davet edilmesi 

5. 2016’nın geri kalan kısmında ve 2017 senesinde Türkiye’ye gelecek olan uluslararası 

sanatçıların konserleri ve ünlülerin Türkiye seyahatlerinin yurtdışına yansıtılması (Bu 

çalışma İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Biletix firması ile beraber yürütüldü) 

6. Türkiye’de yaşayan yabancı üst düzey yöneticiler ve sporcularla yaşamın devam ettiğine 

dair ve ülkemizde neleri sevdiğini anlattığı röportajların yapılması  

7. THY işbirliğinde turizm potansiyeli olarak önemli ülkelerden seçilecek 2 kişinin(sosyal 

medya fenomeni, gurme, gezgin, gazeteci, yazar gibi) aynı dönemde Türkiye’ye davet 

edilerek bir inceleme gezisi düzenlenmesi ve yurtdışına haber edilmesi.  

 

 



INCOMING KOMİTESİ 2015-2017 DÖNEMİ HEDEFLERİ(PLANLAMASI) 
 

Türsab, alt dalları oldukça fazla olan ve bundan dolayı birçok kamu kurumu ve özel sektör 

temsilcileri ile iletişimde olmak durumunda olan büyük bir sektörü temsil etmektedir. Böylesi 

büyük bir yapının etkin bir şekilde işleyebilmesi için kendi içinde üretken bir yapısı olması 

gerekmektedir. İşte bu noktada üretkenlik sağlayacak ve yönetim kurulunun elini güçlendirecek 

olan birimler komiteler olacaktır. Komitelerde görev alan üyelerin sahada bizzat çalışıyor olmaları, 

spesifik iş alanında ki sorunları ve eksiklikleri bilmeleri bu birimlerin etkinliğini ve üretkenliğini 

sağlayan özellikleridir. Yönetim kurulunun mevcut kurum temsiliyeti ve bürokratik görevleri göz 

önünde bulundurulduğunda, turizm acentalığının her dalında ki sorunları bilmeleri, birebirde 

yaşamaları ve yine her konu ile ilgili yenilikler ortaya koymaları beklenemez. İşte bu noktada 

uzman konumunda ki komitelerden beslenerek kurum politikasının belirlenmesi çok önem 

kazanmaktadır. Bu durum ayrıca kurum içi katılımı arttırarak hem sinerji yaratılmasını hem de 

kurum için demokrasinin ve kalitenin gelişimini sağlayacaktır.  

  

Incoming Komitesi önce ki dönemlerde etkin olmadığından dolayı kurum politikalarına ışık tutacak 

bir pozisyonda olmamıştır. Bunun bir sonucu olarak da sektör paydaşları ile bir iletişim kurulmamış 

ve sektöre yön verecek, geliştirecek politikalar üretememiştir. Bu durum da mevcut problemlerin 

daha da derinleşmesine, mevcut durumun incoming turizmi ile uğraşan acentaların aleyhinde 

gelişmesine sebep olduğu gibi sektörün gelişimini sağlayacak yeniliklerde ortaya konamamıştır. 

 

Mevcut durumda sektörün yaşadığı en önemli sorunları aşağıda ki başlıklar altında toparlayabiliriz: 

  

1. Ülkede, özellikle devlet kademesinde, Incoming turizmi algısı kıyı turizminden ibaret olup, 

katma değeri yüksek kültür turizmine önem verilmemesi tanıtımdan sektörel desteğe, hizmet 

kalitesinden turizm bilincine kadar birçok sorunu ortaya çıkarmaktadır. Ülkenin sahip 

olduğu turizm potansiyelini ortaya çıkartacak yeni bir ulusal turizm politikasının yazılması 

acil olarak gerekmektedir.  

 

2. Yurtdışına maliyetin altına fiyat verme kültürü ortaya çıkmış, bu durum ülke imajını 

zedelemenin yanında sektörün haksız rekabet ortamında çalışmasına sebep olmaktadır. 

 

3. Sektör paydaşları arasında ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iletişim eksikliği gelişimi 

yavaşlatmaktadır. 

 

2013-2015 döneminden başlayarak Incoming Komitesi’nde bazı sorunların sürdürülebilir bir 

incoming turizmini tehlikeye sokmasıyla beraber kendiliğinden bir irade oluşmuştur. Bu gelişme, 

sürekli belli bir katılımcı sayısının altına düşmeden toplanan ve 2015-2017 döneminde de bu 

katılımı arttırarak faaliyet gösteren bir komiteyi ortaya çıkarmıştır. 2015-2017 döneminde komite 3 

ayrı alt çalışma grubu kurarak kendi içinde işbölümüne gitmiştir. Bu işbölümü ile amaç sektörü 

ilgilendiren her sorun için bir çalışmanın başlatılmasıdır. Oluşturulan çalışma grupları şu şekildedir; 

 

 Acentalar Arası İlişkiler Çalışma Grubu, 

 

 Diğer kurumlar ile ilişkiler ve Yurtdışı Tanıtım Alt Çalışma Grubu, 

 

 Konaklama Tesisleri İlişkileri Alt Çalışma Grubu. 

 

 

 

 

 



Bu çalışmaların haricinde üyelerin sektörel gelişimi ve ürünlerinde kullanabilecekleri fikir ve bilgi 

kazandırmak adına bir takım etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu amaçla yapılan 

çalışmaların detayları aşağıda ki gibidir; 

 

 Türsab Tarih ve Arkeoloji Buluşmaları : İlk başta turizm acentalarına yönelik olarak 

düzenlenmesi planlanan bu etkinlik daha sonra birliğin topluma karşı sosyal sorumluluğu 

kapsamında düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu çalışmada amacımız ülkemizin tarihsel ve 

arkeolojik zenginliğini uzmanlar eşliğinde keşfederek hem üyelerimizin ürünlerinde 

kullanabileceği bilgileri kazandırmak hem de toplumun tarih ve arkeolojiye olan ilgi ve 

sevgisini arttırmaktır. Bu etkinliğin ayrıca toplumumuzda bu bilincin artmasıyla beraber 

kültür turlarına olan ilgiye de etki yapacağı muhakkaktır. Haziran 2016 tarihinde ilki 

gerçekleştirilmiş olup her ay (yaz dönemi hariç) bir uzman eşliğinde farklı bir konuda 

sunum gerçekleştirilmektedir.  

 

 İnceleme Gezileri : Üyelerimizin ürünlerinde kullanıp zenginleştirebilmeleri amacıyla farklı 

içerikli mekanlara tanıtma gezileri düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu geziler müze, 

örenyeri, köy/kasaba, kültür merkezi, temapark, restoran vs gibi birçok farklı ihtiyaca cevap 

verecek mekanlara düzenlenmektedir.  

 

Tüm bu altyapı çalışmalarının dışında komitenin uzun vadede sonuca ulaşmayı hedeflediği 

çalışmaları da bulunmaktadır. Tüm bu çalışmaların aslında hem kurumun hem de devletin incoming 

turizmi politikalarını oluşturması hedeflenmektedir.  Bu çalışmalar 3 başlık altında toplanmaktadır. 

 

1.Turizm Çeşitliliği  
 

Bu maddenin ana teması deniz-güneş turizmi yerine diğer turizm çeşitlerinin ön plana 

çıkartılmasıdır. Günümüzde turizm denildiğinde akla sadece deniz-güneş, sahil şeridinde 

güneşlenen Alman-Rus turistler gelmektedir. Türkiye incoming turizmi deniz-güneş turizminin 

üzerine kurulamaz. Bu turizm çeşidi de Türkiye’nin sunmaya devam edeceği bir ürün olarak daima 

olacaktır. Fakat en düşük getirisi olan turizm çeşidi olması ve kıyılarda yeterince otel yatırımının 

yapılmasından dolayı artık ulusal turizm politikasının odak noktası olmaktan çıkmalıdır. Türkiye 

sahip olduğu tarihi, arkeolojik, kültürel ve doğal zenginlikleri ile farklı turizm çeşitlerini de 

sunabilecek bir potansiyele sahiptir. Akdeniz çanağında ki hiçbir rakipte olmayan bu çeşitlilik ve 

zenginliklerin kullanılmaya başlanmasıyla Türkiye, dünya turizm liginde sıralamanın değişmesine 

neden olacaktır. Aynı zamanda bu potansiyel değerlendirilebildiği takdirde deniz-güneş turistinin 

bıraktığı döviz miktarından birkaç kat daha fazla döviz bırakan turiste ulaşılacaktır. Dolayısıyla 

Türkiye’nin sahip olduğu zenginlikler gözden geçirilip yepyeni bir incoming turizmi politikası 

oluşturulmalıdır. 

 

Bu noktada özellikle arkeolojik zenginliklerin üzerinde durulması gerekmektedir. Hiçbir ülkede 

böylesi bir arkeolojik bir potansiyel yok iken ve her geçen gün dünya tarihinin yeniden yazılmasını 

gerektiren buluşlar ortaya çıkarken Türkiye’nin bunların hiçbirinden faydalanamıyor olması hiç 

şüphesiz ki çok büyük bir kayıptır. Göbeklitepe ve yöresinden İstanbul’daki Yenikapı kazılarına 

uzanan hatta son yıllarda ortaya çıkartılan buluntular insanlık medeniyetinin günümüz Türkiye 

topraklarında ortaya çıkıp batıya doğru yayıldığını göstermektedir. Bu Türkiye’nin turizmde 

kullanabileceği müthiş bir hikayeyi ortaya koymaktadır. Bu hat üzerinde detaylı bir çalışma yapılır, 

rotalar düzenlenir ve pazarlama yapılır ise sadece arkeoloji temalı turları çekmenin yanında sahip 

olduğu özelliğin getirdiği ünvan ile dünya çapında popüler olan birçok merkezi görmek için 

dünyanın dört bir yanından turistler gelecektir. Kapadokya bunun başarılmış en güzel örneklerinden 

biridir. 

 

    



Bu amaçla aşağıda ki başlıklar için envanter çıkartılması ve yurtdışı tanıtımının bu tematik 

başlıklara göre yeniden planlanması gerekmektedir; 

 

 Arkeoloji 

 

 Doğal güzellikler 

 

 Gastronomi 

 

 Doğa sporları 

 

 Semavi dinler ile ilgili kültürel değerler ve yapılar 

 

 Ekoturizm 

 

Bu çalışmada aşağıda ki metodun takip edilmesi uygun görülmektedir; 

 

 Herbir başlık için envanter çalışmasında hangi kişi ve kurumlar ile işbirliği yapılacağının 

tespiti 

 

 Herbir başlık için çalışacak 3 komite üyesinin tespiti 

 

 Çalışmanın finansal ihtiyacını karşılayacak bölgesel veya ülkesel kurum ve kuruluşların 

tespiti ve sağlanması 

 

 Gerekli inceleme gezilerinin düzenlenmesi 

 

 Ziyaret noktalarının rehabilitasyonu 

 

 

2.Yurtdışı Tanıtımı 
 

Incoming komitesi, yurtdışı tanıtım politikalarının belirlenmesinde söz sahibi  olmayı 

hedeflemektedir. Üyelerimizin dünyanın dört bir tarafında ki ülkeler ile çalışıyor olması, sürekli bu 

ülkelere giderek ülkemizi pazarlamaya çalışması, o ülkelerin kültürlerini tanımasını ve o ülke 

insanının öncelik, talep ve ilgi alanlarını tanımasını sağlamaktadır. Dolayısıyla genel bir Türkiye 

markasının yanında her bir ülke için farklı tanıtım malzemelerinin kullanılması gerekmektedir. 

Yurtdışı tanıtım alt çalışma grubumuzun yaptığı çalışma sonucu üyelerimizden aşağıda ki ülkelere 

göre tanıtım önerileri gelmiştir ; 

 

Esta Turizm – Hüsniye Engin 
 

Bugün yaptığımız toplantıda aldığımız karar doğrultusunda bölgelere göre tanıtımda etkili 

olabilecek yöntemleri belirlemek açısından kendi çalıştığımız pazarlar olan İsrail, Ortadoğu, Türki 

Cumhuriyetleri’ni kapsayan bir coğrafyada: 

 Türkiye’de son dönemlerde çekilen diziler bu coğrafyalarda çok rağbet görmektedir. Bu 

coğrafyalarda seçilecek önemli noktalarda/şehirlerde; Seyahat Acentelerinin ve kanaat 

önderlerinin davet edileceği; Türkiye Tanıtım Toplantısı’na dizi oyuncuları davet edilebilir, 

bu dizilerin özel gösterimleri yapılabilir, Davet diziyi hatırlatan özel bir dekorda yapılabilir. 

 Yine bu tanıtım davetlerinde gelen misafirlere Türk yemeklerinin yapımı konusunda 

eğlenceli kurslar verilebilir, tadım yaptırılabilir.  



Bemet Tour – Berrin Özgen 

 

11  Mayıs    2016  tarihinde yapılan toplantıda   aldığımız karar uyarınca      aşağıdaki bölgelerde 

tanıtıma   temel teşkil etmesi açısından çalıştığımız    Fransa pazarı ile ilişkili olarak   

önerilerimizi aşağıda iletiyorum: 

 

Öngöreceğimiz tanıtım faaliyetlerinde Türkiye’nin bölgelere ayrılarak öncelikle   İstanbul  ve  Ege 

Bölgesi için (İzmir, Aydın, Bodrum başta olmak üzere) çalışılması nın faydalı olacağına 

inanıyorum. Tanıtım faaliyetlerinde  hedef kitlemizi  doğru tespit  ederek  bir yandan tur 

operatörleri  ve acentelere odaklanıp  önümüzdeki  sene için kataloglarda  Türkiye ürünlerinin 

pazarlanması konusunda çalışılması   diğer yandan paralel olarak son tüketici  nezdinde Türkiye 

algısının  değiştirilmesi için çalışmamız gerektiği düşüncesindeyiz. 

Halihazırda bu tür tanıtım faaliyetlerinin bazı agtler düzeyinde gerçekleştirilmeye başlandığını 

görmekteyim ancak  belirli bir koordinasyonla  yapılması sağlanabilirse ülke tanıtımına olan katkısı 

da artacaktır. Bakınız  

http://www.turizmdebusabah.com/haberler/etik-fransiz-heyete-izmiri-anlatacak-79288.html 

Tanıtımla ilgili olarak son kullanıcı seviyesindeki algıyı değiştirebilmek içinse  

 

*Fransa da  ulusal yayın yapan bazı kanallarda  ki  seyredilme oranı yüksek olan bazı 

yarışma  programlarına  ödül olarak Türkiye tatili verilebilmesi düşünülebilir.  

*Gürkan Bey in   toplantı esnasında    sözünü ettiği   ortalama vatandaşa yönelik   Türkiye    gezisi 

ve  takiben sosyal medyada   yayımlanması   katıldığım  bir öneridir. 

*  Fransa da  ulusal yayın yapan  TF1-tF2-TF 3     gibi    bir kanalda   her   akşam yayımlanan ve 

yüksek izlenme  oranına sahip olan  mesela  Hava  durumunun Türkiye den Istanbul  ve  İzmir Efes 

gibi bir noktadan yayımlanabilmesi olanakları   üzerinde düşünülebilir. 

*  Bozcaada şarap festivali  ile ilgili  olarak  2016 yılı için Fransa’dan gerekiyorsa   basın ya da 

belirleyeceğimiz sektör le ilgili kişiler  davet edilerek   Fransız basınında haber  yayımlanması 

olanakları üzerinde çalışılabilir. 

 

Erguvan Turizm – Fatma Yorgancı Karaca 

 

Japon misafirlerimizin bizlerden farklı olan en önemli alışkanlıklarından biri yemek 

alışkanlıklarıdır. 

 

Yemeklerde kuzu-koyun etini tercih etmiyorlar. Yoğurdu tüketme alışkanlıkları bizlerden biraz 

farklıdır genellikle yemekle birlikte değil daha çok tatlı olarak tüketiyorlar. 

 

Kahvaltıda daha çok sıcak yemek (yumurta-sıcak sebze vb…) , çay ve filtre kahve seviyorlar. 

 

Mutfağımız çok zengin olmasına karşılık bu çeşitliliğimiz çok bilinmiyor. Farklı tatlarımızı da ön 

plana çıkarabiliriz. 

 

Türk insanının güler yüzlü, şakacı ve içten olması onları oldukça memnun ediyor. 

 

Oldukça çeşitli kültürleri, medeniyetleri içimizde barındırmamıza rağmen sadece Osmanlı ve 

Müslüman olan bir toplum olarak tanınıyoruz. 

 

Ülkemiz birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapması bakımından özellikle tarih seven  Japonlar 

için de oldukça önemlidir.  

 

Ülkelerine yakın çok sayıda deniz tatili yapabilecekleri yerler olduğu için daha çok kültür turizmi 

için ülkemizi tercih ediyorlar. Bu yüzden tarihi mekanlarımızı ön plana çıkarmak daha etkili oluyor. 

http://www.turizmdebusabah.com/haberler/etik-fransiz-heyete-izmiri-anlatacak-79288.html


 

Ne yazık ki son dönemde uygulanan haksız rekabet ve acentelerin uyguladıkları fiyat politikası ile 

Japon pazarında ucuz destinasyon grubuna girmiş bulunuyoruz.  

 

Ayrıca yine son dönemde ülkemizde yaşanan bir takım sorunlardan kaynaklı özellikle doğu ve 

güneydoğu başta olmak üzere İstanbul’da dahil olmakla beraber can güvenliği yok  düşüncesi de 

etkili oldu. 

 

Buna bağlı olarak da Japon turist sayısı her geçen gün daha da düşerek mevcut durumda yok 

denecek kadar azaldı. 

 

Japonya iyi bir pazar bu sorunları ve doğru tanıtım ile geri kazanmamız gerekli. 

 

 

Arar Tur – Mehmet Doğan 

 

Güney Amerika’daki tanıtımla ilgili en büyük eksikliklerimizden birisi hala bu kıtada bir T.C. 

Turizm Ofisi’nin bulunmaması. 

 

Birkaç yıldır Sao Paulo’da bir turizm ofisinin açılması konusunda onay çıktığından söz ediliyor, 

fakat henüz hayata geçmiş bir şey yok ve tüm Latin Amerika’ya Madrid Turizm Ofisi bakıyor. 

 

T.C. bu kıtadaki birkaç önemli fuara düzenli olarak katılıyor, ancak bu yeterli değil, sürekli olarak 

bu ülkelerdeki acente ve kişilerin bilgi ve turistik materyal temin edebilecekleri bir turizm ofisine 

ihtiyaç var. 

 

Son kullanıcı alışkanlıklarıyla ilgili olarak ağırlıklı bu ülkeden gelen gruplarla çalışan bir rehber 

arkadaşımıza görüşlerini rica ettim, aşağıdaki bilgileri göndermiş, umarım değerlendirmelerinizde 

bir faydası olur. 

 

+++ 
 

Güney Amerika pazarı için yaptığımız turlarda tüm misafirlerin ilgisini çeken ve en egzotik gelen 

unsur kültürümüz. Özellikle yemek kültürümüz ve alışkanlıklarımız.  

Özellikle Arjantin, Meksika, Şili, Kolombiya da ki ‘Arap restoranı’ konseptine yakın yemeklerimiz. 

Örnek olarak ; 

 

*İçli kofte 

*Döner 

*Nargile 

**Çay 

*Kebap çeşitleri 

*Simit 

*Börek 

 

Arjantin Ermeni nüfusundan ötürü diğer Latin Amerika ülkelerine kıyasla;  

 

*Börek 

*Dolma 

*Meze      tatlarına daha da yatkın. Yemek ve şarap konseptinin Türk dizileriyle harmanlanması çok 

dikkat çekebilir.  

 



'SILA ve FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE?’  dizilerinde işlenen ‘Doğu ülkelerinde kadın’ teması da ilgi 

çekiyor. 

 

Klasik rotalarımızdaki; 

*TRUVA 

*HIERAPOLIS 

*KAPADOKYA 

*BERGAMA  ‘nın UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI listesinde yer alması, aynı zamanda 

MEVLEVİLİK’in ana vatanının Türkiye’de olması ve SEMAZENLER ilgi çeken diğer konuların 

içinde. 

Yani Türkiye’nin sadece İSTANBUL’dan ibaret olmadığına dikkat çekmek dünyanın en eski 

medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olduğu vurgusu da çok önemli. 

 

Ayrıca belirli dönemlerde ASPENDOS tiyatrosunda yazın düzenlenden organizasyon gibi 

HIERAPOLİS VE EFES TİYATROLARI’nda uluslarası organizasyonlar düzenlenip, bu konseptte 

turlar satılabilir. 

 

Güney Amerika’dan gelen misafirlerin tarihi Avrupa kültürü kadar eski olmadığı ve eğitim 

sisteminin de Avrupa kadar gelişmiş olmaması nedeniyle fazla tarih bilgisi misafirleri sıkarken 

Pamukkale travertenleri çok hoşlarına gidiyor.  

 

NOT:  Tanıtımla ilgili değil ama HIERAPOLİS ÖREN YERİ ve KAPADOKYA bölgesinde 

yaptığım uyarılara rağmen çok fazla düşme vakasıyla karşılaşıyorum. Bu durum, çok üzücü ama, 

özel hastanelerin çok basit işlemler için bile misafirlerin özel sağlık sigortasına güvenerek çok 

yüksek bedeller talep etmesine sebep oluyor. Özel hastaneler konusu başka bir başlık ama en 

azından HIERAPOLİS VE GÖREME MÜZE yakınlarına özel hastane ambulansı dışında 

belediyelere ve sağlık bakanlığına devlet hastanesi ambulansı talebinde bulunulması ülke tanıtımı 

açısından önem arzedebilir diye düşünüyorum. 

 

RNS Istanbul – Timur Uzunoğlu  
 

Hindistan pazarına yönelik olarak Türkiye’nin doğal güzellikleri, benzer mutfak özellikleri, eğlence 

ve tema parklar ve doğa sporları aktiviteleri ön plana çıkartılmalıdır. Bunun dışında Hint düğünleri 

ve mice için uygun bir destinasyon algısı yaratılmalıdır. Ayrıca mice gruplarının pasaport işlemleri 

için gümrükte özel alan ve gala yemeğinin bakanlık tarafından finanse edilmesi bu iş alanında 

hareket sağlayacaktır. 

 

Güney Amerika pazarı için son birkaç yıldır Türk dizilerinin müthiş bir katkısı oldu. Dolayısıyla 

Türkiye tanıtımında dizilerin kullanılması ve yeni dizilerin yayınlanmasının sağlanması önemli 

olacaktır. Ayrıca Hristiyanlık için manevi değeri önemli olan noktalar ön plana çıkartılmalıdır. 

 

Sonuç olarak komitemiz ile Tanıtma Genel Müdürlüğü arasında bir iletişim kurulmasını ve 

belirlenecek olan yurtdışı tanıtım politikasının bu iletişim çerçevesinde oluşturulmasını talep 

ediyoruz. 

 

3.Haksız Rekabet    
Türsab Incoming komitesine bağlı 'Acentalar arası ilişkiler' alt çalışma grubu Uzakdoğu,  Ortadoğu,  BDT, 

Balkanlar, Güney Amerika ve Avrupa destinasyonlarında pazar acentalarının katılımıyla bir dizi toplantılar 

düzenlemiştir. Bu toplantıların konusu acentalar arasında ki haksız rekabet ve bunun sektöre, ülke imajına 

ve de ülke ekonomisine olan katma değer kayıplarına varan etkileri olmuştur.  
 

Bu çalışmanın sonucunda iki önemli sonuç ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi her destinasyonda 



haksız rekabet ciddi boyuta ulaşmış ve acentaların standart etik ve ahlak değerleri içerisinde iş 

yapabilmeleri gittikçe zorlaşmaktadır. Diğer sonuç ise bu haksız rekabetin sonucu olan hizmet 

kalitesinde ortaya çıkan yanlışlar dolayısıyla ileriye dönük olarak ülke imajının zedeleneceğidir. 

 
Alt çalışma grubunun asıl incelemeye çalıştığı ve belli bir disiplin altına alınmasını amaçladığı eksiye 
maliyetlendirme yöntemi alışveriş ile ilişkilidir. Yurtdışına fiyat teklifi verilirken alışverişten elde edilecek 
tahmini ve mağazalardan alınacak garanti kişibaşı komisyonlar hesaba katılarak ve bazı maliyetler sıfır veya 
değerinin altında alınarak gerçek maliyetin altına inilmekte ve bu rakamlar ile satışlar yapılmaktadır. Bu 
durum karını alışverişe dayandırmayan ve bazı girdilerini gerçek maliyeti ile hesaplayan yani gerçek turizm 
acentalarını haksız rekabete maruz bırakmaktadır. Maliyetin altına inme miktarının bu yapılan toplantılar 
sonucunda sektörde genel olarak bilinen rakamların çok daha ötesinde olduğu tespit edildi. Uzakdoğu ve 
Güney Amerika pazarlarında yaklaşık bir haftalık Türkiye paketinin bedavaya verildiği örnekler olduğu 
belirtildi. Bu yapının sonucunda mağazaların acenta belgesi aldığı da görülmektedir. Bu durumda acentacılık 
bir amaç olmaktan çıkıp bir araç durumuna dönüşmektedir. Bu mesleğimizin prestiji açısından çok vahim bir 
durumdur.  

 
Türkiye'nin turizm potansiyeli incelendiğinde Akdeniz çanağında ki birincil rakiplerinden ve dünya turizm 
pastasından önemli pay alan ülkelerden daha az olmadığı görülmektedir. Sahip olduğu tarihi, kültürel 
birikimi ve doğal güzellikleri yanında kongre, spor, sağlık gibi incoming enstrümanları ile dünya sahnesinde 
kolaylıkla marka olabilir. Milli havayolunun ulaşım konusunda büyük bir avantaj sağladığı bir ortamda sahip 
olduğu zenginlikler ile son derece kolay satılabilir değerli bir turizm ürünü olduğu aşikardır. Dolayısıyla böyle 
bir turizm ürününün ucuza, maliyetinin altında pazarlanması özünde çok büyük bir başarısızlıktır. Burada 
yapılması gereken satamama korkusuyla fiyatları düşürmek değil Türkiye'yi doğru uygulamalarla bir marka 
haline getirmektir. Sahip olduğu değerler ile kendini bugünkü fiyatların üzerinde hak ettiği rakamlara 
kolaylıkla satabilir ve yine bugünkünden çok daha fazla turist sayısına ulaşabilir. Bunun ile birlikte ayrıca 
katma değeri yüksek turist oranı da artacaktır. Artık sektör kendi içinde ki bu basitliği bırakıp, belli bir bilinç 
ve vizyon ile elindeki katma değeri yüksek ürünü pazarlayarak hareket etmelidir. Burada rekabet edilmesi 
gereken marka olmuş İtalya, Fransa gibi rakiplerdir.  
 
Sonuç olarak sektörde maliyetin altında fiyat verme alışkanlığının acil olarak önüne geçilmesi 
gerekmektedir. Bu durum haksız rekabet ortamı yaratmanın yanında döviz ve vergi kaybı olarak da 
sonuçlanmaktadır. Acentalar karlarını, verecekleri turistik hizmetlere dayandırmalı ve alışveriş komisyon 
oranları makul seviyelere çekilerek ikincil bir kar olarak görülmelidir. Ayrıca acentacılık araç konumundan da 
çıkartılmalıdır. Bu sorun birlik örgütünün detaylı çalışması ve devlet bazında atılacak adımlar ile kontrollü bir 
şekilde çözülmelidir. 2013-2015 döneminde komitemize 10. Kalkınma Planına 
Bu konu ile alakalı bir maddenin ilave edildiği bilgisi verildi. Buradan hareket ile devlet nezdinde gerekli 
adımların atılarak bu bozuk durumu ortadan kaldıracak ve kontrolü sağlayacak bir mekanizmanın devreye 
acil olarak girmesi komitemizin talebidir.  

 

 

Tüm bu değerlendirmeleri ve aşağıda ki maddeleri görüşmek amacıyla komitemiz Yönetim 

Kurulumuz için uygun olan en kısa sürede bir toplantı yapmayı arzu etmektedir. Yönetim 

Kurulumuzun uygun gördüğü tarihi komitemize iletilmesini arz ederiz.   

 

1. Ülkemizin içinden geçmekte olduğu özel durum ve sonrasında bırakabileceği olumsuz izleri 

silebilmek veya en aza indirebilmek amacıyla somut olarak, Türsab öncülüğünde 

Bakanlıklar nezdinde nasıl bir yol izlenebileceği ? 

2. Sektör oyuncularının  doğru yönlendirilmesi için bölgesel olarak bilgilendirme toplantıları 

düzenlenmesi konusunda yönetim kurulunun görüşü ? 

3. Komite çalışmaları ile ilgili bakış açısı ve bu çalışmaların daha ileriye taşınabilmesi için 

gerekebilecek sponsorluk veya mini bütçe konusunda görüşleri ? 

 



INCOMING TURİZM KOMİTESİ 

 

BEYOĞLU BELEDİYESİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞME 

 

08 Eylül 2016, Perşembe 

 

Incoming Turizm Komitesi adına dört katılımcı olarak Sayın Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 

Misbah Demircan ile 8 Eylül 2016 Perşembe günü saat 15:00'de randevusunda hazır bulunuldu. 

Buluşmada bizleri ağırlayan ve yoğun programında görüşme zamanı veren Sayın Belediye Başkanı 

ile birbuçuk saat süren fikir alışverişinin olduğu verimli bir toplantı yapılmıştır.  

 

Görüşülen konular : 
1. Ülke imajı ile ilgili komitenin yaptığı ve yapmayı düşündüğü çalışmalar hakkında kısa 

bilgiler verildi. 

2. Beyoğlu'nda özellikle komitemize üye olan seyahat acentalarının karşılaştığı sorunlar 

aktarıldı. 

 

Beyoğlu Belediyesinin yakın zamanda basın bülteni ile açıklayacağı, bölgesinde faaliyet gösteren 

işletmelerde kullanılıp uygulanmaya başlanan QR (Quick Reader – Karekod) ve etiket ile dijital 

okuma sistemi teknolojisi kullanılarak “Akıllı Beyoğlu” adı altındaki çalışmayı Sayın Belediye 

Başkanı katılımcılar olarak bizlere tanıtım ve açıklama yaptılar. Geliştirip yaymayı düşündükleri 

mobil akıllı telefonlarda kullanılabilecek uygulama ile sokaktaki simitçisinden lüks lokantalara 

kadar işletmeleri denetim altında tuttukları gibi müşterilerin de aplikasyon ile kendi telefonlarından 

karekodu okutarak yönlenecekleri, kullandıkları dildeki (Şu an için Türkçe ve İngilizce) internet 

sayfasına yorum, konum ... gibi bilgiler bırakılabilecek. 

 

Incoming Turizm Komitesi olarak 2015 Kasım'ından beri gelen problemlerin turizm sektörünü 

etkilediği gibi, özellikle 15 Temmuz kalkışmasının pazarlarımızda imajımızı bozduğunu ve bu 

konuda alt çalışma grubu kurarak düzeltme çalışmaları yaptığımız üzerinde duruldu. Bu bağlamda 

“İmaj ve Doğru Algı Oluşturma” konulu çalıştay yapmanın gerekliliği konuşuldu. Beyoğlu 

Belediyesi olarak katılım ve anlattıkları “Akıllı Beyoğlu” konusunu aktaracakları sözü alındı. 

Çalıştay tarihinin 1 Ekim'den sonra olmasının da yerinde olacağı da konuşuldu. 

 

İkinci görüşülen maddemizde Talimhane'de turist araç giriş/çıkışlarında yaşanan problemler 

aktarıldı. Bunun yanında, maalesefki; ahlaksız tekliflerin olduğu bir bölge olması nedeniyle 

üzerinde durmak, bu durumu aktarmak zorunda kaldık. Bu konunun takipçisi olacaklarını, fakat 

mekan sahiplerinin bölgeyi kullanmalarında sorunların kaynağı olduğunu belirttiler. Müşterilerin 

karşılaştığı sorunlar için ise “Akıllı Beyoğlu” çözüm oluşturabilecek potansiyelde olduğunu 

söylediler. 

 

Bu tür konular hakkında seyahat acentaları olarak komite adına iletişimde bulunabileceğimiz ruhsat, 

zabıta ile ilgili Başkan Yardımcısı Sayın Bay Erol Ökten ismini de belirtmişlerdir. 

 

Randevu karşılıklı fotoğraf çekilerek ve teşekkür ile sona ermiştir. 

 

TÜRSAB Incoming Turizm Komitesi adına katılımcılar: 

Başkan Yardımcısı Bayan Aylin Güneşli,  

Başkan Yardımcısı Bay Timur Uzunoğlu,  

Sekreteri Özdemir Sözmen,  

Üyesi Bay Ertan Demirtaş 

 


