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BURSA BÜYÜRSE 
TÜRKİYE BÜYÜR

Sanayi ve endüstrinin ön plana çıktığı Bur-
sa’da turizmin ikinci hatta üçüncü plana 

atıldığını söyleyen Sağlık Bakanı Mehmet Müez-
zinoğlu, birlikte çalışmayla sıkıntıların aşılacağına 
olan inancını belirtti. Mehmet Müezzinoğlu, 2. 
Bursa Turizm Zirvesi’ndeki konuşmasında şu 
görüşleri paylaştı:

Bursa turizm sektöründe un, şeker, yağ bulunu-
yor.  Ancak; iyi bir helvacı ustasına ihtiyacımız var. 
Turizmin hangi konu başlığını ele alırsak alalım, 
o konu başlığının altyapısında mutlaka Bursa da 
var. Spor turizmi; şüphesiz Sağlık Bakanı olarak 
bizi ilgilendiriyor. Sağlıklı bir bireyi, sağlıklı bir 
toplumu ve sağlıklı bir aileyi merkeze aldığımızda, 
sağlığın temelindeki üç kelime ruhen, fiziken ve 
sosyal yönden sağlıklı olmaktır. 

Ben, konunun sağlık turizmi boyutuna geç-
mek istiyorum. Bursa’da açılan Timsah Arena, 
Bursa’da yapılacak organizasyonlar için güçlü 
bir ayak olacak. Bizim takımlarımızın Avrupa’da 
kamp yapıyor olması bizi rahatsız etmez, ama 
bir Almanya’nın,  Avusturya’nın,  İngiltere’nin 
takımları niye Türkiye’yi tercih etmesin? Neden 
Kocayayla’ya bu anlamda farklı bir antrenman 
alanı olmasın. Turizmi çok yönlü ele alabilirsek, 
Bursa ‘Ulu Şehir’ ismini çok farklı boyutlarıyla 
geleceğe taşıyacaktır. Bursa’nın dinamiklerini çok 
hızlı fark eden ve o dinamikleri hızla şekillendiren, 
bunu dünyaya tanıtan bir vizyonu çok hızlı şekilde 
ortaya koyacağınızı düşünüyorum. 

Belki bu anlamda geri kalışın önemli nedenle-
rinden biri, geçtiğimiz 50 yılda daha çok sanayinin 
konuşuluyor olmasıdır. Sanayi ve endüstri ön 
plana çıktığı için turizm biraz ihmal edilmiş veya 
ikinci, üçüncü plana atılmış gibidir.   

ALTYAPI ÇALIŞMALARI BİTİYOR
Bu süreç artık geride bırakılmalıdır. Türkiye’nin 

dinamikleri arasında turizm önemli bir güçtür. 
Sağlık turizmi önemli stratejik alanlarımızın 
başında geliyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz; 
Bursa büyürse Türkiye büyür. Bursa’nın yalnız bir 
alanda büyümesi Bursa’ya haksızlık olur. Veya 
elinin altındaki imkânları da fark edip daha iyi hale 
getirememesi Bursa’nın eksikliği olur. Bursa’da 
inanç turizminin; ister Hıristiyanlıkla olsun, ister 
İslami bakışla olsun çok güçlü ayakları var. Kültür 
turizminin yanı sıra sağlık turizminin de çok güçlü 
ayakları bulunuyor. Bunu hem kendi insanımıza 
hem de dünya insanına yeniden sunmamız bizim 
görev ve sorumluluğumuz. 

Sağlık Bakanlığı olarak, hükümet olarak 2015 
yılı başı itibariyle sağlık turizminin koordinasyo-
nunu 7 Bakanlıkla birlikte yürütüyoruz. Özellikle 
Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlı-
ğımız bu bağlamda önemli güçlü paydaşlar olarak 
Türkiye genelinde sağlık turizmini farklı boyutlara 
taşıma gibi bir görevinin sorumluluğunu üstlen-
diler. Altyapı çalışmalarını büyük oranda bitirdik. 
Bunun pazarlama ayağı nasıl olacak? Uygulama 
ayağı ne olacak? Bunun ekonomik dinamiklerdeki 
farklı bakış açımız ne olacak? 

 MEHMET MÜEZZİNOĞLU 
 T.C. Sağlık Bakanı
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HAVA ULAŞIMINI  
GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR

Bursa için bir de Afyon örneği vardır. Bunu 
önümüzdeki günlerde çok farklı dinamikleriyle 
Bursa ve Bursa’nın girişimcilerinin önüne getire-
ceğiz. Bursa bu anlamda bizim için altyapısı olan 
önemli illerimizden birisi. Afyon’da çok önemli 
örneklerinin olduğunu gördük. Afyon’daki üni-
versitemiz bugün için randevu vermekte zorluk 
çekiyor. Bizim insanlara sağlıklı sunumları başa-
rabilmemiz lazım. Biz çıkışımızı sürdürmeliyiz. 
Sağlık turizminde hizmet aldıktan sonraki güven 
güçlü değilse, biz bir süre sonra sıkıntı çekeriz. Biz 
bunu Türkiye olarak istemiyoruz. 

Bursa 2 yıllık süre içerisinde termal turizm 
anlamında belirli bir mantaliteyi yakaladı. Büyük-
şehir Belediyesi bu anlamda yoğun çalışmalarda 
bulunuyor. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde projelen-
dirme ve o projelerin kamuoyuna mal edilmesi 
çalışmalarına hep birlikte başlayacağız. Bursa’nın 
önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde yine tamamlaması 
gereken bir iki ayağı var. Bu zayıf ayaklar arasında 
özellikle ulaşım var. Dolayısıyla hava ulaşımında 
İstanbul ve Bursa ayağını çok pratik şekilde güç-
lendirmemiz gerekiyor.   

SORUNU ÇÖZMELİYİZ
Büyükşehir Belediyemizi deniz ve hava ulaşı-

mında attığı adımlar çok daha önemli noktaya 
taşınacaktır. Özellikle Gemlik’e kadar otobanın 
önümüzdeki Nisan ayında hizmete giriyor ol-
ması önemlidir. Buradaki ankette bile Yenişehir 
Havaalanının neredeyse hiç kullanılmamış oldu-
ğunu görmüş olmak, bir sorunun var olduğunu 
gösteriyor. Önümüzdeki bir yıl içerisinde THY 
ile ve farklı özel işletmelerle ulaşım imkanını 
başarabilmeliyiz. 

Hızlı trenin önümüzdeki günlerde devreye gir-
mesiyle, iç ulaşımdaki dinamiklerin çok daha iyi 
noktaya taşınması gerekiyor. Teleferiğin gerçekten 
son dönemde Bursa’ya önemli katkılar sağladığını 
görüyoruz. Ulaşım konusundaki zenginlikleri çok 
daha iyi noktaya taşıyacağız. Bizim bu dinamikleri 
güçlü kılabilmemizin en önemli dinamiği girişim-
ciler olacaktır. Özel sektörün dinamiklerini burada 
güçlü hale getiremezsek, kamunun altyapı oluş-
turması tek başına yeterli olmaz. Kamu altyapıyı 
güçlü oluşturmalı, girişimcinin önünü açmalı, 
girişimcinin yanında güvenebileceği ilave bir güç 
kaynağı olmalı, ama özel sektörün dinamikleri 
bu işin vizyonunu oluşturulmalı. Vizyonun oluş-
turulması için de önemli veriler hazırlanacaktır. 
Süreçten inşallah hep beraber başarılı bir şekilde 
çıkacağız. 

PROTOKOL 
KONUŞMALARI



2. Bursa Turizm Zirvesi .................................................................................................................................................................

10

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ahmet 
Haluk Dursun, Bursa’nın birçok kültürel zen-

ginlikleri olduğunu belirterek, bunları değerlen-
dirmenin kendileri için vazife olduğunu söyledi.

2. Bursa Turizm Zirvesi’ne katılan Müsteşar 
Ahmet Haluk Dursun, Bursa’nın sadece büyük bir 
şehir olmadığını bunun yanında ulu bir şehir ol-
duğunu söyledi. Dursun; “Büyükşehir, birçok şehir 
tarafından kullanılan bir tanım ancak; Bursa’ya bu 
tanımın az kaldığını düşünüyorum. Büyük şehrin 
yanı sıra Bursa’yı ulu bir şehir olarak tanımlamak 
gerektiğini düşünüyorum. Bursa gerçekten ulu bir 
şehir. Elimizde böyle büyük, verimli ve kapsamlı 
bir potansiyel var. 

Kültür Turizm Bakanlığı olarak bu büyük potan-
siyeli nasıl tanıtacağımızı düşündük. Bu büyük 
potansiyelin tanıtımındaki mesajlar, sloganlar ne 
olacak. Bunun doğru seçiliyor olması gerekiyor. 
Bütün bu potansiyelindeki ulu kavramı ve geniş 
coğrafyayı tamamen özünde taşıyor olması ön 
plana çıktı. Bursa’dan Kafkasya’ya uzanan bir 
millet kardeşliğinin olduğunu görüyoruz. Mu-
danya’ya gittiğinizde Girit’e, Akdeniz’e uzanan 
kardeşliği izliyoruz. Bursa bu özelliğiyle Osmanlı 
coğrafyasının örnek bir öz şehri. Vizyonumuz ve 
misyonunuz Bursa’yı ulu şehir ve son zamanlar-
daki tanımıyla bir kültür başkenti sıfatıyla bizim 
önümüze çıkarıyor” dedi.

BİZİM İÇİN VAZİFE
Bursa’da birçok zenginlik olduğunu ve bunu 

değerlendirmenin Kültür ve Turizm Bakanlığı ta-

rafından vazife olarak gördüklerini belirten Ahmet 
Haluk Dursun; şöyle devam etti:

“Bursa kültür ve turizm başkenti. Bu şekilde bak-
tığımız zaman Bursa’nın arıtmayı başa almasında 
fayda var. Bursa beşlisi diye bildiğimiz İskender, 
inegöl köftesi, peyniri, Kemalpaşa tatlısı ve kesta-
ne şekeriyle Bursa’nın gastronomik zenginliğini 
ön plana çıkıyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ne yaparsak 
yapalım, bunun bile yetmeyeceğini, bu zenginliği 
değerlendirmenin bizim için büyük bir vazife 
olduğunu, aşk ve şevkle yapılması gereken bir 
vazife olduğunu biliyoruz. Bir şehrin kültürel zen-
ginliğini ölçerken ‘kaç müzeniz var?’ diye sorarız. 
İkincisi de kütüphaneniz ne kadar var, üçüncüsü 
de sanat etkinliklerini sergileyecek sergi salonları 
ne kadar var diye sorarız. Bunun yanında bir de 
çınar ağaçları vardır. Bir yerde anıt çınar varsa, 
o çınar oranın medeniyet merkezi olduğunun 
en önemli şahididir. Bursa da tarihi çınarlarıyla 
medeniyet şehri olduğunu gösteriyor.” 

SADECE BÜYÜK DEĞİL
BURSA ULU BİR ŞEHİR

 AHMET HALUK DURSUN
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı
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Bursa Valisi Münir Karaloğlu, kentte turizm 
adına her şeyin olduğunu, ancak potansi-

yelin halen kullanılamadığını belirtirken, güçlü 
bir turizm şehrine dönülmesi için hep beraber 
çalışılması gerektiğini söyledi.

Bursa’yı turizm potansiyeli çok yüksek iller-
den biri olarak tanımlayan Vali Münir Karaloğlu, 
“Bursa öyle bir şehir ki; sadece güneş, kum, 
plajla öne çıkaramazsınız. Sadece kültür mirası 
diyemezsiniz, sadece fuar-kongre diyemezsiniz, 
sadece kış turizmi diyemezsiniz, sadece doğa ve 
macera turizmi diyemezsiniz, sadece termal-sağ-
lık-medikal turizmi diyemezsiniz. Ancak, bunların 
hepsini diyebilirsiniz. Bursa’da bu potansiyellerin 
hepsi var. Maalesef bugün itibariyle bu potansiyeli 
halen kullanabiliyor değiliz. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığımızın uluslararası tanıtımından da istifade 
edelim istedik. Yapmış olduğumuz çalışmalarla 
Bursa’yı Kültür Turizm Bakanlığımızın konseptiyle 
tanıtmaya çalışıyoruz. 

Son dönemde tanıtımda en fazla kullanılan, 
ki bunu bakanlığımız da çok önemsiyor, sosyal 
medyada tanıtıma ağırlık verdik. Ve sosyal medya 
içeriği üretmeye çalıştık. Elinizdeki sosyal med-
yada tüketilebilecek niteliğiniz yoksa tanıtım 
yapamazsınız” dedi.  

Bursa’da 5 milyon turisti ağırlamak istediklerini 
belirten Vali Karaloğlu, tanıtımlarla ilgili bilgiler 
verdi: “Her değerimizle ilgili 120 saniyeyi geç-

meyecek tanıtım filmleri çektirdik, çektirmeye de 
devam ediyoruz. Şu anda 60’a yakın Bursa’nın 
değeriyle ilgili kültür turizm birliğimiz üzerinden 
filmler çektirdik. Bu filmlere sosyal medyada 
yoğun bir ilgi var. Diğer sosyal medya içerikleri 
ile ilgili de çalışmalarımız var. 

Bu çalışmalar sonunda şu anda istediğimiz 
noktada olmadığımızı söyledim. Ancak 2023 
vizyonumuzda mutlaka Bursa’da 5 milyon turisti 
ağırlamak istiyoruz. Bursa sadece dış değil iç 
turizmde de çok dinamik bir şehir ve özellikle 
yaptığımız çalışmalar sonunda günübirlik seya-
hatte de patlama yaşanmış durumdadır. Özellikle 
cumartesi-pazar müthiş bir trafik yoğunluğu var. 
Hepsi aynı soruyu soruyor: Neden hafta sonu trafik 
bu kadar yoğunlaştı. Bakarsanız, Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden çok fazla insanın Bursa’ya geldiğini 
yakından görebiliyoruz. Burada hep beraber bu 
potansiyeli harekete geçirip, güçlü bir turizm şehri 
haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum.” 

BURSA’DA TURİZM
ADINA HER ŞEY VAR

 MÜNİR KARALOĞLU
 Bursa Valisi
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Bursa’nın sanayi şehri olarak tanınmasının 
sıkıntısını yaşadıklarını söyleyen Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Recep Altepe, turizm adına 
yaptıkları yatırımlara değindi. 

2. Bursa Turizm Zirvesi’nde bir konuşma ya-
pan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa’nın sanayi şehri olarak tanındığını ancak, 
turizm kenti olarak da anılması gerektiğini söyle-
di. Altepe; “Bugün deniz, kum, güneş avantajıyla 
yatak kapasitelerini dolduran kentlerle rekabet 
edebilmek ancak etkili bir kamu yönetimi ve 
turizm öneminin bilincinde olan, etkili kurullara 
sahip, faaliyet planlarını oluşturmuş ve bu yönde 
sağlam adımlarla yürüyen turizm gönüllüleriyle 
elbette mümkün olabilir. Bu amaçla stratejileri 
belirlemek herkesin misyonunu en güzel şekilde 
üstlenmesi, yerine getirmesi ve hedefl ere ulaşa-
bilmek en büyük amacımız. Bursa çok yönlü bir 
kent. Verimli topraklarıyla dünya çapındaki ürün-
leriyle bir tarım şehridir. Bursa; İpekyolu, Baharat 
Yolu ve birçok ticaret yolu üzerinde bulunan en 
önemli ticaret şehri ve Bursa 25 sanayi bölgesi, 
15 büyük sanayi sitesi ve her alanda üretimiyle 
birlikte bir üretim şehri, bir sanayi şehri. Ama 
Bursa Uludağ’ıyla, sahilleriyle, tarihi ve kültürel 
birikimiyle, termaliyle önemli bir turizm kenti 
olmaya aday” dedi. 

YETER Kİ SAMİMİ ÇALIŞALIM
Bursa’yı tarif ettiklerinde en önemli söylene-

bilecek konunun sanayi şehri olduğunu, ancak 
bunun da sıkıntılarını yaşadıklarını kaydeden 
Başkan Altepe; şöyle devam etti:

“Her türlü özelliği, her türlü birikimi, her türlü 
nimeti olan ve Bursa’mızın tek dalda gelişmesi ve 

bu nimetlerini değerlendirememesi bizim için de 
sıkıntı oluşturuyor. Dünyada sanayi krizi yaşan-
dığında en çok etkilenen özellikle Bursa oluyor. 
İstiyoruz ki artık bu avantajlarımızı da değerlen-
direlim ve Bursa turizm kenti olma potansiyelini 
en güzel şekilde değerlendirsin. 

Bu adımları da hep birlikte atalım, yeter ki 
samimi çalışalım. Bu konuda argümanımız bol. 
Bursa’nın altyapısı güçlü ve bu konuda yapacak 
çok işimiz var. Böyle bir şehirde yaşamak büyük 
bir şanstır. Böyle bir şehre de hizmet etmek bizler 
için de büyük bir onur. Bu şehre eserler bırakmak 
herkese nasip olmaz. Ve ilk günden beri Bursa’da 
yapacağımız işlerle ilgili sürekli yetki istiyoruz. Ve 
aldığımız yetkileri de en güzel şekilde Bursa’nın 
gelişmesi, her alanda dünya kenti olması ve eko-
nomide hamle yapması için kullanıyoruz.”  

ÖNCELİK İZNİK’TE
Dünyada ilk 10’a girmek isteyen Türkiye’de lo-

komotif şehrin Bursa olması gerektiğini savunan 
Recep Altepe; “8500 yıllık tarihi olan Bursa’mız 
tüm sektörleriyle birlikte gereken hamleleri 
gerçekleştirmelidir. Bunun her dönemdeki etki-
lerini bu dönemde aldığımız yetkilerle biz açığa 

TURİZM İÇİN
YATIRIMA DEVAM

 RECEP ALTEPE
 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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çıkarmış olduk. Tüm kurumlarımızla birlikte yerel 
yönetimlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe 
belediyelerimizle birlikte bunu yaptık. Bursa bu 
yapılanların ardından UNESCO Dünya Mirası 
listesine girdi. Bursa artık sadece bizim değerimiz 
değil, artık dünya mirasıdır. Bunun yanında somut 
olmayan mirasımıza göre çalışmalar, kentimizin 
değerlerine yönelik çalışmalar ve Bursa’mızın 
çarşılarından, mahallelerinden, kalelerinden 
kırsal kültürüne yönelik çalışmalarını hep gerçek-
leştirdik. Şehir merkezinde tüm bu kültürel mirası 
ve anıtsal eser ve yapıları ayağa kaldırdık, şimdi de 
sıra 10 yeni ilçemize geldi. Başta da tarih ilçemiz 
olan İznik bulunmaktadır.” 

KÜLTÜREL DEĞERLER
İznik’in tarihsel mirasına da değinen Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Recep Altepe; “Gölün içinde 
bulunan 1500 yıllık kilise, Hıristiyan alemi açısın-
dan gerçekten önemlidir. Bursa turizmi açısından 
da başlı başına bir değer. Dünyanın en güzel dağı 
olan Uludağ nasıl Bursa’daysa, İznik de Bursa’da. 
Birçok kültürel değerimiz de burada. Yine İznik’in 
içerisindeki Roma tiyatrosu olsun, hepsiyle ilgili 
yoğun faaliyet var. Tüm ilçelerimizde nerede en 
ufak bir değerimiz varsa hepsini ayağa kaldırıyo-
ruz. Sadece 10 yeni ilçede başlattığımız proje sa-
yısı 450’yi geçti. Tarihi ve kültürel anlamda yapılan 
çalışmaların yanında Bursa bir termal şehri. Bu da 
unutulmuştu. Özellikle 1970’li yıllarda sanayinin 
ön plana çıkması, otomotivin ön plana geçmesiyle 
birlikte sanayide patlama oldu ve Bursa’nın bazı 
değerleri göz ardı edildi. İşte onlardan biri de 
Bursa’nın termal şehri olması. Bursa’nın tekrar 
kaplıca şehri olması yolundaki adımları da hızlı 
atıyoruz” ifadelerini kullandı. 

TERMAL SU VE DİĞER YATIRIMLAR
Bursa’da 50 tesiste termal su olduğunu belirten 

Başkan Recep Altepe; sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bursa’da nerede bir termal su kaynıyorsa tesisler 
kuruluyor. Hem şehir içi hem de şehir dışında 
yapılan bu yatırımlarla sağlık turizmi ve termal 
turizmi konusunda önemli bir potansiyel oluşu-
yor. Yine Bursa’mız bir sahil kenti. Bu da maalesef 
literatürlerde geçmiyor. 115 kilometre deniz 
sahilimiz, yaklaşık 170 kilometre de göl sahilimiz 
var. Sahillerle ilgili çalışmaları tüm yoğunluğuyla 
sürdürüyoruz. 

Yine Uludağ başlı başına bir değer. Uludağ 
yeryüzünün en güzel dağı ve biz bunu maalesef 
değerlendiremiyoruz. Uludağ’ın krater göllerin-
den, yüzün üzerinde bulunan manastırından, 
oradaki şelalelerinden, pınarlarından, yaylalarına 
kadar her yerinde aynı bir önem ve güzellik var. 
Bizler de Büyükşehir Belediyemiz olarak aldığımız 
yetkiler kadar Uludağ’da çalışmalar yapıyoruz. Bir 
yandan altyapı yaparken, bir yandan da teleferiği 
otellere kadar uzattık. Şimdi de aynı teleferiği 
şehir merkezine dahil ediyoruz. Artık metroya 
binen metro istasyonu üzerine çıkarak Uludağ’ın 
pistlerine kadar gidebilecek.”   

DÜNYA KENTİ HEDEFİ
Açılışı gerçekleşen Bursa Büyükşehir Stadyu-

mu’nun da şehre turizm anlamında katkı koyaca-
ğını kaydeden Recep Altepe, dünya kenti hedefleri 
olması sebebiyle dünya çapında tesis yaptıklarını 
ifade etti. Başkan Altepe, şu görüşlere yer verdi:

“Özellikle Bursa’mızın spor alanında da her 
alanda olduğu gibi hamle yapması elzemdi ve 
bunun altyapısının tamamlanması şarttı. Özel-
likle bu konuda spor tesisleri ağırlıklı olarak ön 
plana çıktı. Bu konuda da turizm anlamında en 
önemlisi spor tesisleridir. 44 bin kişilik stadyumu 
bu amaçla açtık. Dünyada heyecan uyandıran 10 
stat içerisinde ve dünya mimarlık ödülü de aldı. 
İnşallah uluslararası organizasyonlar alacağız. 
Orada bir tarafsız maç istiyoruz. İlk defa 44 bin 
yabancı Bursa’ya gelsin ve bunu Bursa yaşasın. 
Onun için dünya çapında tesisler yapıyoruz. 

Niçin bu tesisler bu kadar kaliteli ve pahalı 
yapıyor dendiğinde hedefimiz dünya kenti olmak. 
Dünya kenti hedefi olan bir şehir de her şeyi üst 
kategoride yapmalı. Bunların hepsi bir araya gel-
diğinde Bursa yaşam kalitesi anlamında 28’inci, 
30’uncu sıradayken, şimdi artık birinci sırada 
gösteriliyor. Bursa her açıdan 10 yılda güzel adım-
lar attı. Üç müzeyi 14 müzeye çıkardık. Üç yılık 
sonra müze sayımız 24’e çıkacak. Çevreyle ilgili 
yatırımlar da yapıyoruz. Turizm kenti olabilmek 
için erişebilirlik önemli.” 

BURSA’YA ERİŞEBİLİRLİK
“Başta Bursa’ya erişebilirlik. Başta Yenişehir 

Havaalanı’nın canlanması. Bununla ilgili tam 
destek veriyoruz. Örnek bir çalışmayla 9 ay önce 
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yoğun faaliyetlerine başladı ve 9 aydır Büyükşehir 
Belediyesi, 50 km. üzerindeki bu mesafeye beda-
va insan taşıyor. Oraya gidecek ve oradan dönecek 
yolcuları bizler Büyükşehir Belediyesi olarak üc-
retsiz bir şekilde taşıyoruz. Yeter ki hava ulaşımını 
destekleyelim. Bizler de kendi küçük uçaklarımızla 
İstanbul uçuşlarını başlatmıştık. Değişik noktalara 
da artık uçuşlarımız devam edecek. 

Bursa’nın deniz ulaşımında BUDO ile ilgili 
faaliyetlerimiz de artıyor. 6 gemimizle yılda 1 mil-
yonun üzerinde yolcu taşıyoruz. Yapılan son dü-
zenlemelerle birlikte başka bir araç kullanmadan 
Mudanya’dan gelen turistimiz metro aracılığıyla 

teleferiğe binecek ve Uludağ’a ulaşacak. 

Kongre merkezimiz bundan 6 sene önce yok-
tu. Bu da kongre turizmine katkıda bulunan bir 
gelişme oldu. Yine Bursa’da yapılan festivaller, 
sanatsal etkinlikler bulunuyor. Elimizden geldiği 
kadar Bursa’mızın turizm kenti olması yolunda 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her noktada 
çalışıyoruz. Yapılacak çok işimiz var. Hedefimiz 
5 milyon turiste ulaşmak. Onun için de inşallah 
yapılacak çalışmalar, alınacak ortak kararlarla 
birlikte el ele verip bu güzellikleri gerçekleştir-
miş olacağız. Burada alınan kararların hepsinin 
altına imza atmaya hazırız. Yeter ki Bursa olarak 
hedefimize ulaşalım.”
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2. TURİZM ZİRVESİ SONUÇ 
BİLDİRGESİ VE EYLEM PLANI İL 

KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖRÜŞÜ

A-İL TURİZM KONSEYİ’NİN KURULMASI

İlimizde;  Kamu ile özel sektör arasında koor-
dinasyonu sağlayacak;  Valilik, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, TÜRSAB, 
BURSA SKAL KULÜP, GÜMTOB, BURO, BEBKA ve 
Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden oluşa-
cak bir İl Turizm Konseyi oluşturulmalıdır. 

Konseyin görevleri;

1-İlimizde, turizm alanında yerel talep, bek-
lenti ve ihtiyaçların araştırılması, 

2-Sektörün bileşenleri arasında işbirliği ve 
eşgüdümün sağlanması,

3-İl bazında turizm potansiyelinin en üst se-
viyede kullanılabilmesine yönelik çalışmalar 
yaparak politikaların belirlenmesi,

4-İlimizde yapılacak turizm etkinliklerinin tek 
bir noktadan planlaması, uygulanması ve üye-
ler arasında etkin bir network ağı kurulması,

5-Bölgesel ve yerel turizm örgütleri ile işbirliği 
içerisinde çalışarak bir bütün olarak “Bursa 

Bursa’nın turizm alanında stratejisinin, 
vizyonunun ve eylem planının belirlenmesi 

amacıyla 18-19 Aralık 2015’te yapılan Turizm 
Zirvesi, Bursa turizminin bütün sorun ve çözüm 
önerilerinin değerlendirildiği başarılı bir turizm 
etkinliği olmuştur.

Ülkemize turist getiren tur operatörleri, turist 
ağırlayan konaklama ve yeme içme tesis sahip-
lerinden vizyon yapmış kişiler ile Üniversitelerin 
Öğretim Üyeleri ve turizm profesyonellerinin 
katılım sağlaması çok önemliydi.

Sağlık Bakanımız ve Bursa Milletvekilimiz 
Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Prof. Dr. Haluk 
DURSUN ve Tanıtma Genel Müdürümüz İrfan 
ÖNAL’ın zirveyi onurlandırmaları ve desteklerini 
belirtmeleri uygulamaya koyulacak zirve eylem 
planında kamunun desteğinin alınması bakımın-
dan çok değerliydi.

Zirve sonuç bildirgesi ve eylem planının Bur-
sa’nın bir eksiği olan Turizm Master Planına bir 
altlık oluşturmasını temenni ediyorum.

Bu bağlamda, zirvenin organizasyonunda yer 
alan, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür-
lerimi iletiyor, zirvenin hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Dr. Abdullah DAMAR
İl Kültür ve Turizm Müdürü

Danışma Kurulu Üyesi

2.BURSA TURİZM 
ZİRVESİ….

 Dr. ABDULLAH DAMAR
 Bursa İl Kültür Turizm Müdürü
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Markası” yaratılması çalışmalarının destek-
lenmesi olmalıdır.

B-TANITIM
İlimizin Kültür ve Turizm potansiyelinin tanı-

tımı için hedef pazarların basın mensupları ve 
tur operatörlerine İlimizde info gezi programları 
düzenlenmesi,

-Hedef pazarlarda önümüzdeki 1 yıllık dö-
nem için Bursa’da faaliyet gösteren tur ope-
ratörlerinin ilgili ülkedeki muhataplarıyla 
buluşturacak “ Bursa Tanıtım Günleri” ve B2B 
görüşmeleri planlanması, 

-Osmanlı Devletine Başkentlik yapmış 3 şehir 
olan Bursa Edirne-İstanbul arasında “Başkent-
ler Destinasyonu”  projesinin desteklenmesi 
ve hayata geçirilmesi,

- Bursa için katılım sağlanacak fuarların bir 
yıllık takviminin belirlenerek ortak bir eylem 
planı hazırlanması.

C-ULUDAĞ
Öncelikle, Uludağ’ın orta ve uzun vadede so-

runlarının çözülebilmesi için I. ve II. Gelişim 
Bölgesi‘nin bir bütün olarak tamamının turizm 
merkezi olarak ilan edilmesi gerekir.

1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı 
Uludağ revizyon planları ve imar planlarının 
biran önce uygulanması (Hukuki süreçleri 
aşabilmek için gerekirse Kanun çalışması 
yapılması)

2-Kentsel mekân kalitesi düşmüş binaların 
oluşturduğu otellerin Uludağ’a yakışacak 
şekilde modern yapılara dönüştürülmesi.

3-Oteller bölgesinde anayolun dışındaki 
sokakların yayalaştırılması

4-Günübirlik gelen ziyaretçiler için, kafe, 
lokanta eğlence merkezleri gibi günübirlik 
tesislerin yapılması.

5- Uludağ Oteller Bölgesine transfer amaçlı 
gelen tur otobüslerinden alan kılavuzu talep 
edilmemesi.

6-Uludağ’daki kayak alanlarına yaya girişinin 
engellenmesi için kayak alanlarının güvenlik 
ağları ve çitlerle çevrilmesi.

7-Uludağ’a giden tur otobüslerinin denetimi 

için Milli Park girişinde bir alan belirlenerek, 
alanın düzenlenmesi. (kulübe yapılabilir.)

8- Karayolları ağı içinde olması nedeniyle 
Uludağ Oteller Bölgesi meydanını takip eden 
ve ring yolu da dâhil yollarda Karayollarınca 
kar temizliği yapılmaktadır. Ancak otel önle-
rinde bulunan otopark alanları ile meydandan 
yukarıya çıkan yol Karayolları ağı dışında 
bulunduğu gerekçesiyle ücreti karşılığın-
da kar temizliği Karayollarınca yapılmakta 
bu konuda zaman zaman kurum ile tesisler 
arasında ücretin ödenip ödenmemesi nede-
niyle problemler yaşanmaktadır. Bu sorunun 
Çözümü için, Bursa Büyükşehir Belediyesinin 
yetki verilmesi. 

9-Uludağ yolu boyunca görüntü kirliliği yapan 
metal reklam panolarının kaldırılması.

D-TURİZM DANIŞMA BÜROLARI:

Şehir merkezinde Yeşil, Heykel ve Kent Meyda-
nı’nda, Mudanya, İnegöl ve Yenişehir Havaalanı’n-
da Turizm Danışma Bürolarının Açılması

E-TURİZM EĞİTİMİ

-Uludağ Üniversitesi’ne bağlı Bursa’da Turizm 
Fakültesi kurulması için

-Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunun 
mevcut turizm programına yeni bölümlerin 
eklenmesi

-Bursa’daki turizm işletmeleri ile turizm otel-
cilik okulları arasında uygulamalı eğitim 
konusunda işbirliğinin aktif hale getirilmesi

-Uludağ’da boş duran ve uygun olan kamu 
tesislerinin turizm eğitim amaçlı olarak kul-
lanımının sağlanması.

F-KONGRE TURİZMİ

-Merinos parkında bulunan Atatürk Kongre 
Merkezinin işletmesinin İstanbul’daki UKTAŞ 
modeli örnek alınarak gerçekleştirilmesi. 

-Üniversitelerin uluslararası bilimsel kong-
releri ile sağlık sektörünce gerçekleştirilen 
Kongrelerin Bursa’ya yönlendirilmesi.
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BTSO OLARAK 
TURİZM İÇİN

KONSEY OLUŞTURDUK

BTSO Yönetim Kurulu Başkanvekili İsmail 
Kuş, turizmi önemsediklerini belirterek 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerlerine 
düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. 

İsmail Kuş, BTSO olarak oluşturdukları 18 sek-
törel konseyden birisinin turizm olduğunu ifade 
etti. Kuş; “Türkiye ekonomisinin başkenti Bursa, 
turizm açısından da büyük bir potansiyel taşı-
maktadır. Köklü tarihi boyunca birçok kültüre ev 
sahipliği yapan Bursa’mız, eşsiz güzellikleri içinde 
barındırmaktadır. Önümüzdeki dönemde kültür 
turizmi başta olmak üzere sağlık ve fuar turizmiyle 
birlikte Bursa’nın hak ettiği yere geleceğine inan-
cım tamdır. Biz de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye 
çalışıyoruz” dedi. 

İsmail Kuş, sözlerine şöyle devam etti:

“BTSO olarak oluşturduğumuz 18 sektörel kon-
seyden birisi de turizmdir. Konsey üyelerimizin 

çalışmaları doğrultusunda raporumuzu hazırladık 
ve bunu kamuoyuna sunduk. Bursa’nın fuar ve 
kongre turizminden daha fazla pay alabilmesi için 
BTSO olarak harekete geçtik. Bursa’da önemli fuar 
organizasyonları düzenlemeye başladık. Alanında 
ilk olma niteliği taşıyan fuarlarımızla birlikte 
70’ten fazla ülkeden 3 bin kişiyi 2015 yılında 
Bursa’da ağırladık. Bu kent ekonomimize de bir 
ivme kazandırdı. Bursa inşallah 12 ay boyunca 
turist ağırlayan bir şehir haline gelecek.” 

 İSMAİL KUŞ
 BTSO Yönetim Kurulu Başkanvekili

PROTOKOL 
KONUŞMALARI



2. Bursa Turizm Zirvesi .................................................................................................................................................................

18

HEDEF 12 AY TURİZM

Bursa Skal Kulübü Koordinatörlüğü ve ev 
sahipliğinde, TÜRSAB, GÜMTOB, BURO, 

BUSAT iş birliği, Bursa Valiliği, Büyükşehir Bele-
diyesi, BTSO ve Uludağ Üniversitesi katkılarıyla 
gerçekleştirilen 2. Bursa Turizm Zirvesi ve 4. Bursa 
Turizm Sempozyumunu tamamladık.

Yeni bir zirve sonrasında Sonuç Bildirgesi kitap-
çığını basıyor olmak ayrı bir mutluluk. 

Birincisini 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz 
Turizm Zirvesi’nin bu yılki konusu “12 Ay Turizm” 
oldu. İlk gün 5 ayrı salonda gerçekleştirilen paralel 
oturumlarda ve ikinci gün Zirve içinde yapılan 
oturumlarda, Bursa turizmini 12 aya çıkarmak için 
neler yapılabilir sorusuna cevap arandı. 

Çıkan birkaç ana başlığı paylaşmak gerekirse; 

* 2023 turizm hedefl erinin gerçekleştirilebil-
mesi için yatırım ve desteğin olmazsa olmaz 
derecede önemli olduğu,

* Sağlık turizminde kurumların ‘niş alanlara’ 
yönelmeleri ve hangi tedaviye yöneliyorsa 
ona yatırım yapmaları durumunda daha çok 
tercih edilir olacağı, 

* Bursa’nın kongre turizminden daha fazla pay 
alması için Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun acil 
olarak kurulması, 

* Turist çekmek amaçlı festivallerin düzen-
lenmesi ve desteklenmesi, değerlerimizi 
hikayeleri ile tanıtması,  

* İstanbul-İzmir otobanın bitmesi ile birlikte 
Sabiha Gökçen’den gelen misafirler direkt 
Bursa’ya getirilmeli ve Bursa’nın destinasyon 
olarak kullanılması. 

* Bursa’nın aldığı göçlerden dolayı zengin bir 
mutfağı olduğu ve yöresel lezzetlerin teşviki 
ile gastronomi turizmi değerlendirilmesi,  

* Turistlerin konaklama, kültür turizminden 
sonra önem verdikleri konu eğlence mekan-
ları. Bursa’da eğlence mekanları geliştirilmeli 
ve bu eğlenceler tarihi yapıların içine yani 
hanlara kurulması” gerektiği ifade edildi.

Sonuçların tamamını kitapçıkta bulmak müm-
kün.

Asıl iş bundan sonra başlıyor. Bundan sonraki 
süreçte çıkan sonuçları, çözüm üretecek mülki 
amir ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtımını 
yapıp, takibini sağlayacağız. 

Ve ilgililerden mutlak surette uygulama, çözüm, 
icraat bekleyeceğiz.

Tek hedef ve amaç, “Bursa’da 12 Ay Turizm”

Turizm Büyürse Bursa Büyür,

Bursa Büyürse Türkiye Büyür

 VEHBİ VARLIK 
 Bursa Skal Kulübü Başkanı
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KATKIDA BULUNAN 
TÜM KİŞİ VE 

KURUMLARA BİRLİK 
VE BERABERLİĞİ İÇİN 

TEŞEKKÜR EDERİM

2. Bursa Turizm Zirvesi’ni başarı ile gerçek-
leştirmenin onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bu zirveyi Bursa Turizmi adına sorumluluk alarak 
BURKON Turizm ve şahsım olarak üstlenmekten 
mutluyuz. Çünkü yola çıkarken yanımızda olan 
tüm kurumlar ve Bursa turizm camiası, zirvenin 
sonuna kadar desteklerini esirgemediler, hep 
birlikte sonuç odaklı ve başarılı bir zirve gerçek-
leştirdik. 

Şu anda elinizde bulunan bu kitap eminim ki 
ilgili tüm kişi ve kurumlara yol gösterici olacak 
ve bir an önce yapılması gerekenler tek tek so-
nuçlandırılacaktır. Temel amacımız Bursa’mız ve 
ülkemiz insanlarının ekonomik refah seviyesini 
arttırmaktır. 

Zirveye bizzat gelerek açılış konuşmalarıyla 
bizleri onurlandıran Sayın Sağlık Bakanı ve Bursa 
Milletvekilimiz Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Prof. Dr. 
Ahmet Haluk Dursun’a, sürekli yanımızda olan 
ve bizleri yönlendiren Bursa Valimiz Sayın Münir 
Karaloğlu’na, bizleri maddi-manevi destekleyen 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 

Recep Altepe’ye, Bursa Vali Yardımcımız Sayın 
Yunus Fatih Kadiroğlu’na, Kültür ve Turizm Tanıt-
ma Genel Müdürümüz Sayın İrfan Önal’a, SKAL 
Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vehbi Varlık’a, 
BURO Başkanı Sayın Bilal Çağatay Erentürk’e, 
BUSAT Başkanı Sayın Dr. Sedat Demir’e, GÜMTOB 
Başkanı Sayın Mehmet Haluk Beceren’e, TÜRSAB 
BYK Başkanı Sayın Mehmet Akkuş’a, Uludağ Üni-
versitesi SBMYO Müdürümüz Sayın Fikri Pala’ya, 
Uludağ Üniversitesi SBMYO Öğretim Üyemiz 
Sayın Nazife Küçükaslan’a Danışma Kurulu Üye-
lerimize, konuşmacılarımıza, katılımcılarımıza, 
ana sponsorlarımıza ve katkıda bulunan tüm kişi 
ve kurumlara çok teşekkür ederim. 

 HASAN EKER
 Zirve Koordinatörü

PROTOKOL 
KONUŞMALARI
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Günümüzde dünyanın en büyük endüst-
rilerinden biri olarak kabul edilen turizm 

sektörüne yönelik talep, insanların gittikçe daha 
bilinçli hale gelmesi, dinlenme, eğlenme, farklı 
yer ve toplumları tanıma isteği nedeniyle giderek 
artmaktadır.

Turizm, birbirinden farklı çok sayıda üretim biri-
minin bir araya gelebildiği ender sektörlerden biri 
olması sebebiyle ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte 
iş hacmini artırırken yeni pazarların gelişmesine 
de katkıda bulunmaktadır. Bu özelliğinden dolayı 
da turizm günümüzde giderek daha fazla dikkat 
çeken bir sektör görünümü kazanmaktadır.

Turizm sektörü döviz girdisi sağlayarak ekono-
mik kalkınmayı hızlandırmakta,  sosyal ve kültürel 
boyutuyla da dünya barışına önemli katkılar 
sağlamaktadır.

Turizm bir kültürdür. Toplumun tüm kesimle-
rinin sahip çıkması ile hayat bulur. Ülkemizin 4. 
büyük şehri olan Bursa’nın ana hedefl erinden biri 
de Bursa’yı turizmde hak ettiği yere kısa sürede 
getirmektir.

Sivil toplum kuruluşlarının rolleri giderek art-
makta ve önem kazanmaktadır. Çünkü sivil top-
lum kuruluşları hedefe ulaşma yolunda köprü 
görevi görebilmekteler. 1. ve 2. Turizm zirvesi 
bu bakımdan örnek bir sivil toplum kuruluşu 
aktivitesi olmuştur.

Bursa’nın turizm geleceğini planlamak ve ken-
timizin turizm hedefini doğru koyabilmek adına, 
Bursa turizminin öncelikli sorun ve çözümlerinin 

alındığı, 2. Bursa Turizm Zirvesi ve Kongresi’nin, 
gerçekleşmesinde GÜMTOB olarak Danışma 
Kurulu’nda yer alarak katkıda bulunmaktan onur 
duyduğumuzu özellikle belirtmek isterim.  

Zirveden çıkan sonuçların en kısa süre içerisinde 
gerçekleşmesi, Bursa turizminin hak ettiği yere 
daha kısa sürede gelmesinde etken olacağına 
inanıyoruz. Neden Bursa, Türkiye’nin vizyonunu 
tamamlayacak yıldızlardan biri olmasın.

Turizm zirvesinin gerçekleşmesinde destek, 
emek ve katkı veren, başta Valiliğimiz olmak 
üzere, Belediyelerimize, Üniversitelerimize, tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarımıza,  sivil toplum 
kurumlarına ve sektör temsilcilerimize en içten 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Mehmet Haluk BECEREN
GÜMTOB-Güney Marmara Turistik Otelciler ve 

İşletmeciler Birliği-Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

TURİZM ZİRVESİ 
ÖRNEK BİR 

SİVİL TOPLUM 
AKTİVİTESİDİR

 MEHMET HALUK BECEREN
 GÜMTOB Başkanı
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PROTOKOL 
KONUŞMALARI

Atalarımızdan bizlere miras kalan  ‘Bir elin 
nesi var iki elin sesi var’ ve ‘Birlikten kuvvet 

doğar’ sözlerinin bir kez daha   gerçekleştiği  2.tu-
rizm zirvesinde  olmak kurumumuz ve bizler için 
önemli bir deneyimdi.

Danışma kurulunda yer alma ve  sonrasında 
kurum olarak konferanslar düzenleme fikri önce-
leri endişelerimize yol açsa da  sonuçlarını olumlu 
görmenin bizleri onurlandırdığını ifade etmeliyiz.

Kurum olarak düzenlediğimiz oturumlarda ko-
nuşmacılarımız kentimiz için önemli bilgileri din-
leyicilerimizle paylaştılar. Anlatılanlardan bazıları 
ilk kez paylaşılan bilgilerdi. Müze müdürümüzün 
bazı eserlerin Belçika’da sergilendiği, Osmangazi 
Sur içi kazılarında bulunan yer mozaiklerinde burç-
ların olduğu, Uludağ Üniversitesinden hocamızın 

Kent tarihinin Orhaneli yöresindeki mağara du-
varlarında yer alan resimlerden 100000 -200000 
yıl öncelerine indiği ve Mudanya’nın antik önemi 
gibi, bölgemiz açısından İznik ilçemizde önemli 
bir yere sahiptir.

Bundan sonraki zirvelerin uluslar arası olması 
dileklerimizle..

ULUSLARARASI
ZİRVELERE DOĞRU

 MEHMET AKKUŞ
 TÜRSAB Güney Marmara BYK Başkanı
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SEVGİLİ TURİZM
DOSTLARI

Bursa ve ülkemiz turizm çalışmalarına katkı 
sağlayacağına inandığımız bir organizasyo-

nun gerçekleştirilmiş olmasının mutluluğunu ya-
şıyor ve 2.Turizm Zirvesi’nde bulunmuş olmaktan 
onur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. 

Uzun süren bir çalışmanın son derece şık bir 
organizasyonla buluşması ve neticesinde ka-
tılımcıların göstermiş olduğu ilgi, bizleri son 
derece mutlu etmiş ve geleceğe dönük turizm 
yapılanmasının böylelikle şehrimizde sağlam 
adımlar ile ilerleyeceğine olan inancımızı da daha 
da kuvvetlendirmiştir.

Tarihin birikimine ve doğanın eşsiz güzellikle-
rine ev sahipliği yapan Bursa şehrimiz, yapılan ve 
yapılmakta olan çalışmalarla turizmde ülkemizin 
parlayan bir yıldızı olmaya devam edecektir. Bur-
sa’nın kendine has turizm değerlerinin planlı bir 
şekilde kullanılması ile ortaya çıkacak olan güç, 
Bursa’nın uluslararası arenada ön planda olmasına 
ve yüksek pay almasına mutlaka vesile olacaktır.

2. Turizm Zirvesi’nde Bursa için birçok alanda 
sonuç odaklı bir çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma-
ların değerlendirilmesi ve icra edilmesi eminiz ki 
ilk önce şehrimize ve sonrasında ülkemize büyük 
katkılar sağlayacaktır. Turizm zirvesi sonrasında 
ortaya çıkan görüşlerin ve düşüncelerin sonuçları 
itibariyle yapılması gerekenler olarak göz önüne 
alınması ve değerlendirmeler sonrasında yeni bir 

sürece eşlik etmesi son derece önem arz edecektir.

2. Turizm Zirvesi çalışmalarında emek verenlere, 
konuşmalarıyla eşsiz değerde bilgiler sunan, 
katkı sağlayan konuşmacılara teşekkür ediyoruz. 
Konuşmaları dikkatle dinleyen tüm katılımcılara 
da teşekkür ediyoruz.

Ayrıca kurumumuz adına bu çalışmanın ortaya 
konmasında emek sarf eden değerli konuşmacı 
arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz.  
Ve yine bu çalışma süresince organizasyonda 
desteklerini esirgemeyen, Bursa’mız adına yapılan 
bu çalışmada bizleri yalnız bırakmayan tüm kurum 
ve kuruluşlara ve de yetkililerine teşekkürler 
ediyoruz.

Bilal Çağatay ERENTÜRK
Profesyonel Turist Rehberi

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası

 BİLAL ÇAĞATAY ERENTÜRK
 Profesyonel Turist Rehberi
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PROTOKOL 
KONUŞMALARI

EMEKLERİMİZİN
KARŞILIĞINI 

ALIYORUZ
Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) olarak 
Bursa’da sağlık turizmi algısının oluşmaya 

başladığı son 5 yıldan bu yana çok önemli bir 
mesafenin aşıldığını gösteren önemli bir etkinliğe 
paydaş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kurulduğu günden bu yana Bursa’ da çok ciddi 
bir sağlık turizmi potansiyelinin olduğu bilinci 
ile yola çıkan BUSAT, bugün itibariyle yapılan 
çalışmaların, verilen emeklerin karşılığını almaya 
başlamanın mutluluğunu yaşamaktadır.  5 yıl 
önce sadece turistin sağlığı anlamında ve çok az 
sayıda yabancı hastaya hizmet verilirken, 2014 
sonu itibariyle 10.000 civarında yabancı hasta, çok 
ileri düzey teknoloji ile ve dünya standartlarında 
Bursa’ da tedavi edilmiş olup, 2015’te öngörü-
müz bu sayının 20.000’ e ulaşacağı yönündedir. 
Elbette Bursa için bu sayıların hala yeterli olduğu 
söylenemez. 

Çok ciddi termal alt yapısı, doğası, tarih ve kül-
türüyle birlikte Bursa sağlık turizmi potansiyelinin 
sanayi sektörüyle eşdeğer bir noktaya gelmesini 
beklemek hayal değildir. 2023 hedefl eri içerisinde 
Bursa’ nın Türkiye sağlık turizmi pastasından %15-
20 arasında bir payı alması beklenmelidir.

Kurulduğu ilk yıllarda daha çok Bursa’nın tanıtı-
mını ve Bursa’da sağlık turizmi algısının oluşma-
sına çalışan BUSAT, bu anlamda bir çok yurtiçi ve 
yurtdışı etkinliğe katılmış, Bursa’da birçok sempoz-
yum, panel, çalıştay, fuar ve kongre düzenlemiş, 

bir çok etkinliğe de paydaşlık etmiştir.

Bursa Turizm Zirvesi bu anlamda en önemli 
etkinliklerden biridir. Bu zirve turizmin diğer 
alanlarında da olduğu gibi özellikle sağlık turizmi 
alanında yerel yönetimlerimiz, sivil toplum örgüt-
lerimiz, sanayi ve ticaret kuruluşlarımızın sağlık 
turizminin önemini kavradıklarının görülmesi 
açısından çok önemli bir gösterge olmuştur. 

Bugün itibariyle zirvenin ortaya çıkardığı en 
önemli sonuçlardan biri, Bursa’ da turizm paydaş-
larının sağlık turizminin önemini ve potansiyelini 
çok iyi kavradıklarını görmüş olmamızdır. Özellikle 
yerel yönetimlerimizin konuya gösterdikleri heves 
ve duyarlılık beklentilerimizin de çok ötesinde 
gerçekleşmiştir. Bundan sonraki dönemlerde 
de benzer etkinliklerin Bursa’nın turizmine çok 
önemli değerler katacağı açıktır. Bu bağlamda 
bundan böyle de dernek olarak bu tür etkinlikler-
de paydaş olmaya ve katkı sağlamaya kararlılıkla 
devam edeceğiz.

 SEDAT DEMİR
 BUSAT Başkanı
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2. BURSA TURİZM
ZİRVESİ SONUÇ RAPORU
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2. BURSA TURİZM ZİRVESİ SONUÇ RAPORU
18-19 Aralık 2015 tarihinde kamu kurumları, 
turizm STK’ları ve tüm paydaşlar ile birlikte dü-
zenlenen ve finansmanının büyük bir bölümü 
özel sektör tarafından sağlanan 1000 kişilik bir 
katılım 110 konu ve konuşmacının yer aldığı 2. 
Turizm Zirvesi’nde öne çıkan başlıklar aşağıdaki 
şekilde gerçekleşmiştir. Zirve sonucu olarak 10 
kurum tarafından yapılması gereken toplam 168 
maddelik görev çıkmıştır. 

1. Zirvede çıkan sonuçların takibi ve bu ortak 
çalışmanın devamlılığı için bir Bursa Turizm 
Üst Kurulu kurulmalıdır. Bunun adı Bursa 
Turizm Birliği (BTB) veya Bursa Turizm Kurulu 
(BTK) olabilir. 

2. Dünyada 5.000 taneden fazla olan, şehrin 
tanıtımını tek elden, profesyonelce ve uzun 
vadeli yapan Bursa Convention and Visitor 
Büro (BCVB) kurulmalı veya Tanıtım AŞ faali-
yete geçmelidir.

3. Bursa Büyükşehir Belediyesi jeotermal ve 
sağlık turizmi yatırımlarına ağırlık vermeli, 
eğlence sektörü yatırımlarını kent merkezinde 
ve şehrin belli alanlarında planlamalı, arkeo-
lojik kalıntıları turizme kazandırmalı, Osmanlı 
ve Bursa Mutfağına önem vermeli bununla 
ilgili standartları belirlemelidir. Golf alanı 
tahsisi ve işletmesi, doğa spor alanları ve şehir 
merkezine yakın doğa ile iç içe termal bölge 
tahsisi yapmalıdır.

4. Şehrin turizm ile ilgili tanıtımı tek bir web 
sayfasından, turistin kullanım kolaylığına 
yönelik bir web sayfası oluşturulmalıdır.

5. Turizm Bakanlığı Bursa da turizmi teşvik 
etmeli, tanıtımlarında yer vermelidir.

6. Ulusal ve uluslararası alanda devletin yaptı-
ğı büyük ve tanıtımımıza etkili olacak toplan-
tıların Bursa’ya kazandırılması için milletve-
killerimiz ve valiliğimiz aktif rol oynamalıdır.

7. Bursa’nın yerli ve yabancı turiste yönelik 
festivalleri ve etkinlikleri olmalıdır.

8. Bir sonraki turizm zirvesi tamamen yurt 
dışından gelen karar mercilerinin ağırlandığı 
ve konuşma verildiği bir uluslararası etkinlik 
olarak planlanmalıdır.

9. Bursa’da 4 yıllık turizm eğitimi veren bir 
yüksekokul veya fakülte kurulmalıdır.

10. Göstermelik tanıtım veya çalışmalar ile 
turist getirilemez. Tanıttığımız her ürünün çok 
kaliteli olmalı ve içinin dolu olmasına, doğru 
olmasına özen göstermeli. 

11. Uludağ ve Kocayayla’da spor tesisleri 
yapılmalı, Uludağ’da altyapı hizmetlerine 
ağırlık verilmelidir.  

12. Rehberlik eğitimine önem verilmelidir.

13. Başta İznik olmak üzere, Ayvaini Mağarası, 
motosikletli turizm, kamp turizmi ve benzeri 
tüm turizm altyapılarına ağırlık verilmesi 
gerekmektedir.

14. Yenişehir havalimanına, havayolu şirketle-
rinin sefer koyması için çalışmalar yapılmalı, 
Yunuseli havalimanı aktif hale getirilmelidir. 

15. Zirvede 167 adet yapılması gereken mad-
de veya temenni belirlenmiş olup kurumlara 
göre ayrılmıştır. En fazla konu 57 madde ile 
Bursa Büyükşehir Belediye’si ile ilgilidir.

Düzenleme Kurulu 
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YAPILMASI GEREKENLER 
VE ÖNERİLERİN

KURUMLARA 
GÖRE PAYLAŞIMI

(YÖNTEM: Zirvenin sonuca ulaşması ve uygulamaya geçebilmesi için oturumlarda röpor-
törler, konuşmacıların önerilerini maddeler halinde yazmış, bu maddeler Editör tarafından 
değerlendirilmiş ve ilgili kurumlara göre, görev paylaştırılması yapılmıştır.)

27
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BAKANLIKLAR  
(BEKLENEN İŞLER VE ÖNERİLER)

1. Başta sağlık turizmi ve kongre turizmi olmak 
üzere, Bursa’da tüm turizm yatırımları teşvik 
edilmeli. Türkiye turizm pastasından %1 pay 
alan Bursa, potansiyeli göz önüne alındığında 
bu teşviki hak ediyor. 

2. İznik’in güney ve kuzey kesimlerinin, yani 
yamaçlarının turizm bölgesi ilan edilmesi ge-
rekiyor. Ancak bu şekilde turizm yatırımcıları 
bölgeye gelebilir. 

3. Yurtdışı fuar ve sempozyumlarda Türki-
ye’nin başta büyükelçilikleri olmak üzere, 
üst düzey yetkililerinin organizasyonlara 
katılımları sağlanmalı.

4. Turizm Bakanlığı tanıtım materyallerinde 
Bursa’ya daha fazla yer vermeli

5. Turizm Bakanlığı ulusal ve uluslararası top-
lantıların bazılarını Bursa’da yapmalı.

6. Turizm Bakanlığı tanıtım materyallerinde 
“Osmanlı Kenti Bursa’yı ön plana çıkarmalı”, 
dünyada “Osmanlı’yı en iyi görebileceğiniz 
yerlerin başında Bursa gelir” teması ön plana 
çıkarılmalı. 

7. Keles Kocayayla bölgesinde yeni spor te-
sisleri ve konaklama imkânları ele alınmalı.

BURSA VALİLİĞİ 
(BEKLENEN İŞLER VE ÖNERİLER)

1. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakan-
lıkların düzenleyeceği ulusal ve uluslararası 
büyük toplantılarının organizasyonlarını 
Bursa’da yapması için girişimlerde bulunul-
malıdır.

2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul gezilerinde 
İznik’e yer vermelidir. 

3. Turizm ile ilgili sorunları çözmek için mutla-
ka Kent Turizm Kurulu oluşturulmalıdır.  Bursa 
Turizm Birliği veya Bursa Turizm Üst Kurulu 
hayata geçirilmelidir. (Kamu üst yönetimi ve 
ilgili STK başkanlarından oluşan)

4. Bursa Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (Conven-
tion and Visitor Büro) kurulmalıdır. Kurulacak 

büronun ise bağımsız olması gerekmektedir, 
çünkü dünyadaki diğer örneklerinin %64’ü 
bağımsızdır. Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun 
(BCVB)  finansman temini sağlanmalıdır. Çün-
kü diğer türlü finansman olmaması durumun-
da yetersiz kalacağı aşikardır ve bu finansman-
lar genelde kamu tarafından sağlanmaktadır. 
Tabi bunun en iyi yolu, kamu-özel paydaşların 
olmasıdır. Dünyada 5000’den fazla kongre ve 
ziyaretçi bürosu mevcuttur.

5. Önemli bir konu da medya planlamasıdır. 
Medyada çıkacak olumlu ya da olumsuz bir 
haber de turist sayısını çok etkilemektedir. 
Bunun da kongre ve ziyaretçi bürolarının 
halkla ilişkiler bölümü tarafından aşılması 
gerçekleştirilmelidir.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
(BEKLENEN İŞLER VE ÖNERİLER)

1. Termal turizm için kaynağa yakın, ancak 
doğa ile baş başa bir termal alan Tabakhaneler 
Bölgesi’nin dışında ayrıca sağlanmalıdır. 

2. Ayvaini Mağarası ile ilgili olarak beledi-
yenin güvenlik önlemleri alması ve yatırım 
yapması gerekmektedir.

3. Tarihi ve anıtsal her mekanın tabiatına uyan 
bir aydınlatılma yapılmalıdır.  

 4. Muradiye Külliyesi önünde otopark sorunu 
yaşanmaktadır.

5. Belediye tarafından şehrin önemli nok-
talarına bilgilendirme kioskları konabilir. 
Mevcutlar yetersizdir.

6. İznik’teki antik Hristiyan kalıntılarının ba-
kımsızlıktan kurtarılması gerekiyor.

7. Koimesis Tes Theotokos kilise kalıntıları, re-
konstrüksiyonla bir bilimsel araştırma merkezi 
olarak yeniden ayağa kaldırılabilir.

8. Böcek Ayazma tüm dinlerden ziyaretçileri 
çekebilecek bir yapı olarak yeniden açılmalı, 
su gelmesi sağlanmalı. 

9. Nilüfer’deki höyükleri birbirine bağlayacak 
bir kültür turu rotası belirlenmeli.

10. İznik’te surlar arasındaki tapulu araziler 
derhal kamulaştırılmalı. 
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11. İki sur arasında temizlik yapılması için 
İznik Belediyesi’ne yetki verilmeli. 

12. İznik’in güney ve kuzey kesimleri yani 
yamaçları turizm bölgesi ilan edilmeli.

13. Doğal ve tarihi güzellikler korunmalı. Aşırı 
yapılaşmadan kaçınılmalı. Yapı, konut ve insan 
yoğunluğu ilçelere dağıtılmalı. Şehir merkezi 
ve çevresi nostaljisini yitirmemeli, doğal 
güzellikler korunmalı. Göller etrafında konut 
yoğunluğu olmamalı. Köy olarak kalmalı.

14. İznik’in turizm değerinin artırılması için 
çalışırken görsellik kadar içeriğe de önem 
verilmeli. 

15. Doğalgaz kullanımının azaltılması için ter-
mal yatırımlar planlı bir şekilde kullanılmalı.

16. Jeotermalin sürdürülebilir ve yenilebilir 
olması açısından kimyası bozulmadan alınan 
su geri basılmalı. 

17. Paşalar Höyüğü’nün düzenlemesi yapıl-
malı; bölge, öğrencilerin gezmesine uygun 
hale getirilmeli ve etrafta ‘Buz Devri’ oyuncak-
larına benzer oyuncaklar satılmalı.

18. Setbaşı Mahallesi civarındaki eski bir 
Bursa evi kütüphane-kafe olarak Reşat Nuri 
Güntekin adına düzenlenmeli. 

19. Gemlik Körfezi’nde bir Osmanlı kadırgası 
inşa edilmeli ve bölgede Fatih Sultan Meh-
met’in heykeli dikilmeli.

20. Organize sağlık ve termal turizm alanı 
açılması gerekmektedir.

21. Özellikle Cumalıkızık gibi turizm bölgele-
rinde halkın eğitilerek uzun vadeli turizmin 
önemine dikkat çekmek gerekiyor.

30. Belediyeye bağlı BURFAŞ restoranları 
Osmanlı mutfağı ve Bursa mutfağı konusunda 
öncülük etmeli, bu konuyu geliştirmelidir. 
Bursa mutfağı ile ilgili ürünlerde tescil al-
malıdır. 

22. Bursa’ya has bir gıda rehberi oluşturul-
malıdır.

23. Slow food İtalya’dan çıkan bir anlayıştır. 
Günümüzdeki hızlı yaşama karşı alternatif 
olarak çıkan bir akımdır. Yerel bölgelerde 
fastfood anlayışının yerine yerel yemeklerin 

öne çıkarılmaya çalışıldığı bir akımdır. Bur-
sa’da bununla ilgili Tirilye ve Cumalıkızık slow 
akımını uygulayabilecek dokulardır.

24. Slow akımının en önemli etkisi tarihi ve 
kültürel dokular arasında restoranların kurul-
ması vardır. Bursa’da bu yetkinliğe sahiptir.

25. Kent merkezinde eğlenceye yönelik yerler 
olmalıdır. Avrupalı turist şehir merkezinde 
daha fazla zaman geçirebilmelidir. 1 gün içe-
risinde turist 8 saatini gezilecek ve görülecek 
yerler için harcamaktadır. Kalan 8 saatte ise 
eğlenmek istemektedir. Bu nedenle yiye-
cek-içecek ve eğlence alanlarını geliştirmek 
gerekmektedir.

26. Pirinç Han gibi yerlere gittiğiniz de göre-
ceksiniz; sorunumuzun ilk sırasında yerli ya 
da yabancı turistlerin eğlencesi için uzun vakit 
geçirebileceği bir yerin olmamasıdır.

27. Yiyecek-içecek sektörü, tarihi bölgelerden 
çıkıp Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na sıkışmış 
durumdadır. FSM Bulvarı 4-5 sene önce Türki-
ye’nin en iyi 5. bulvarı seçilmişti. Hatta Bağdat 
Caddesi ile özdeşleştiriliyordu, şu anda bakım-
sız durumdadır. Bu bulvar güzelleştirilmelidir.  

29. Eğlence dünyasında çok üst sırada olmak 
zorundayız. Çünkü bir buçuk saat uzaklık-
ta İstanbul gibi bir komşumuz var. Birçok 
sanayicimiz yakınlığından dolayı misafirini 
eğlenmeye İstanbul’a götürmektedir. 

29. Arap Şükrü daha bakımlı hale getirilmelidir.

30. Şanlıurfa’ya gittiğinizde ‘sıra geceleri’ 
ve ‘kına geceleri’ gibi etkinliklere tanık olur-
sunuz. Bunlar da tarihi dokuların içindedir. 
Bursa’da belli grupların belli yerlerde toplan-
maları ve sanat müziği icra etmelerine “gezek” 
denir. Bu açıdan gezek kültürümüzü mutlak 
şekilde turizme kazandırmalıyız.

31. İznik ilçesinin konaklama eksiklikleri-
nin giderilmesi gerekiyor. İlçenin en az 600 
yataklık konaklama kapasitesine ulaşması 
gerekiyor.

32. Mutlaka turizm master planı yapılması 
gerekmektedir.

33. Turizm alanlarını merkezlerden ilçelere 
yönlendirmeliyiz.

YAPILMASI 
GEREKENLER
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34. Termal turizm alanına ihtiyacımız var. 
Tabakhaneler bölgesinde planlanan termal 
alan hayata geçirilmeli. Bu alanın şehir içinde 
olması büyük önem taşıyor.  

35. Sıcak su rezervuarın doğru kullanımı 
çok önemli. Sürdürülebilirlik için ilgili tüm 
testlerin yapılması şart.  Çekilen suyu bir teste 
tabi tutmazsanız sürdürülebilirlik açısından 
sıkıntı yaşarsınız. 

36. Jeotermal kaynaklar, yenilenebilir ve sür-
dürülebilir olması, güvenli olması, çok amaçlı 
kullanımlara uygun olması, çevre dostu olma-
sı, meteorolojik koşullardan etkilenmemesi 
gibi nedenlerle çok önemlidir. Jeotermal 
kendi öz kaynağımız, dışa bağımlılığımızı 
azaltacak özellikler taşıyor.

38. Jeotermalde hedef, Bursa’nın sağlık turiz-
minde bir cazibe merkezi haline gelebilmesi 
olmalıdır. Jeotermal potansiyelini sürekli 
artırmak zorundayız. 

39. Afyon’da “Afyon Jeotermal” isimli bir şirket 
faaliyet göstermektedir. Bu şehirdeki tüm 
yatırımları bu şirket yapıyor ve tüm tesislere 
bu şirket su veriyor. Yeni tesislerin yatırımına 
da bu şirket bakıyor. Şirket 20 tane kuyuya 
sahiptir. Bu kaynağı Afyon’da 25 bin konut 
ısınma amaçlı kullanıyor. Türkiye’de jeotermal 
yüzde 37 oranında Afyon’da ısıtma amaçlı 
kullanılıyor. Bölgedeki sera alanlarında da 
yoğun bir şekilde bu kaynaktan faydalanılıyor. 
Bursa da bunu gerçekleştirmek için harekete 
geçmelidir. 

40. Kirletmediğimiz suyu yer altına vermemiz 
gerekiyor. Aksi takdirde çökmeler meydana 
gelebilir.  

41. Büyükşehir Belediyesi yepyeni termal 
turizm bölgeleri oluşturmalıdır.

42. Bursa’da bir adet golf sahası belediye 
tarafından en kısa sürede kurularak hayata 
geçirilmelidir.

43. Bursa motosiklet kullananlar açısından çok 
önemli noktadır. Fakat buna rağmen motokros 
parkurları olmaması en büyük açıktır. Bu 
alanların geliştirilmesi, TV spor kanallarında 
bu bölgelerin yer alması ile birlikte turizme 
katkısı olacaktır.

44. Belediyelerin, kamp yapma alanlarını 
geliştirmesi gerekmektedir. 

45. Arkeolojik değerlerimiz, daha fazla gün 
yüzüne çıkarılmalı. Bursa bugüne kadar daha 
çok Osmanlı devleti ile anıldı, biraz daha 
erken döneme gidebilirsek, kentin turizm 
potansiyelini anlamamız açısından daha farklı 
yollar açılacaktır. 

46. İznik’i önce Bursalılar tanımalı. Bursalılara 
da İznik gezdirilmeli ve tanıtılmalıdır.

47. Yunuseli Havaalanı mutlak şehirlerarası 
ulaşıma açılmalıdır.

48. UNESCO mirasına tüm kent sahip çıkmalı-
dır. Bununla ilgili eğitim ve tanıtım faaliyetleri 
sürekli olmalıdır.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
(BEKLENEN İŞLER VE ÖNERİLER)

1. Üniversiteler sağlık turizmiyle ilgili der-
nekler kurmalı ya da var olan derneklerde 
paydaşlarla birlikte çalışmalı. 

2. Sağlık personeli yetiştirilmesi noktasında 
dil eğitimine ağırlık verilmeli. Mesleki İngi-
lizce dersleri ağırlık kazanmalıdır.

3. Üniversiteler, sektör ve paydaşlarla güç 
birliği yapmalı. (BURO– BUSAT- GUMTOB- 
SKAL-TURSAB)

4. Üniversiteler özellikle dil bilen yetkin insan 
kaynağı yetiştirmelidir.

5. Hedef pazarlarda hekim tanışıklığını ar-
tırmak için eğitim faaliyetleri üzerinde du-
rulmalıdır. 

6. İznik’te çini ile ilgili bir araştırma enstitüsü 
kurulmalıdır.

7. İznik’te butik üniversite olarak adlandırılan 
ve turizmin yanı sıra tarım bölümlerini bün-
yesinde barındıran bir üniversite açılmalıdır. 

8. Sektöre nitelikli insan gücü yetiştirilmeli. 
Sektörün eklentileri göz önünde bulundu-
rulmalıdır.

9. Bursa’da 4 yıllık turizm fakültesi kurulmalıdır.

10. Turizm bölümünde okuyan öğrenciler de 
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en az bir yabancı dili üst seviyede konuşuyor 
olma mecburiyeti ve eğitimi olmalıdır.

11. Hekimlerin bilimsel çalışmaları gerek sağ-
lık kuruluşlarının gerekse ülkenin tanıtımında 
etkili hale getirilmeli. 

12. İznik DSI Tesisleri yılın 12 ayı açık olmalıdır. 

13. Turizm danışma büroları aktif olarak daha 
iyi işlemelidir.  

14. Bakanlık gıda denetimlerinde çok sıkı 
önlemler almalıdır.

BURSA TURİZM BİRLİĞİ  (BTB) 
(BEKLENEN İŞLER VE ÖNERİLER)

1. Bursa’da yerli ve yabancı turist sayısını belir-
leyebilecek, bu konuda araştırma yapabilecek 
bir birim, bir istatistik ofisi oluşturulmalıdır. 

2. İznik’te ilçeyi kapsamlı bir şekilde ele alan 
kongre düzenlenmelidir. 

3. Turizmin tüm alanlarında standartlar oluştu-
rulmalıdır. Yemek, tur, sağlık turizmi, otelcilik 
vs. Turistler Bursa’ya geldiğinde hangi stan-
dartta hizmet alacağını bilmelidir.

4. Kendi ürünlerimizin markalarını yarat-
malıyız. Bu markaların kurumsallaşmasını 
sağlayarak, onları geleceğe taşımalıyız.

5. Bursa’da gıda sektöründeki firmalar ürün-
lerini markalaştırmalı ve bunların kurumsal 
kimliğini oluşturmalıdır.

6. Turizm önerileri projelendirilmelidir.

7. İznik’in 2023 Turizm Vizyonu geliştirilmelidir.

8. Engelsiz turizmine önem verilmeli

9. Büyükorhan’da 300 kişi ile başlayan moto-
siklet aktiviteleri 4000 kişiye ulaşmıştır. Mo-
tosiklet gezileri sırasında çekilen ve paylaşılan 
fotoğraflar Bursa’ya turist çekme konusunda 
tanıtım ayağı olmaktadır.

10. Medyanın turizme daha fazla yer vermesi 
gerekmektedir.

11. STK’lar yurt dışı fuar katılımlarında kalkın-
ma ajanslarından destek almalıdır.

BURSA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 
(BEKLENEN İŞLER VE ÖNERİLER)

1. Sağlık turizmi yapacak olan sağlık kuruluş-
ları alt yapı yatırımları yapmalıdır.

2. Sağlık turizmine giren yatırımcı ya da ku-
rumlar yaptıkları yatırımların dönüşlerini 
hemen bir iki ay içinde beklememeli. Çünkü 
bu süreç, sabır gerektiren uzun soluklu bir 
yolculuktur.

3. Sağlık kuruluşlarının genel hastane yatırım-
larının yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında niş 
işlerde, odaklanmış sağlık branşlarda ya da dal 
hastaneleri üzerinde faaliyetlerini yürütmeleri 
başarılı olmalarını sağlayabilir. 

4. Sağlık turizminde nitelikli alt yapı kurul-
malıdır. 

5. Meslekte standartların oluşturulması ve 
yeniden düzenlenmesi adına hem ulusal hem 
de uluslararası alanda çalışmalar yapılmalıdır. 

6. Uygulamayı yapacak olanların sertifikasyo-
nuna ve yardımcı sağlık personelinin eğitimi-
ne önem verilmelidir. 

7. Sağlık turizminde hizmeti sunan kuruluş, 
uluslararası standartlara sahip olmalıdır.

8. Sağlık kuruluşları tıbbi sonuçlarını ve mali-
yetlerini kamuoyuyla paylaşmalıdır. 

9. Hedef ülkelerde doğru işbirlikleri yapılması 
ve sağlık kuruluşlarının kendi hizmetlerini ta-
mamlayacak hastaneleri veya tıp merkezlerini 
seçmeleri önemlidir.

10. Sağlık turizminde hasta hakları geliştiril-
meli, yazılmalı ve anlatılmalıdır. 

11. Sağlık turizminde hastaya özel paketler 
oluşturulmalı, daha fazla yabancı dil bilen 
personel olmalıdır.

12. Sağlık turizminde müşteri getiren aracı 
kurumların yaygınlaştırılması gerekmektedir.

13. Alternatif ve tamamlayıcı tıp yöntemle-
ri sağlık turizmine entegre edilmeli, bunu 
başarı ile yapmak için kişiye özel tedaviler 
geliştirilmelidir. 

14. Sağlık turizminde tanıtım ve pazarlama 
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çalışmaları iz sürerek, yılmadan, sabırla sür-
dürülerek uzun vadeli düşünülmelidir.

15. Sağlık kuruluşları işe belli sayıda ülkeye 
odaklanarak başlamalı, daha sonra faaliyetle-
rini yaymalıdır. 

16. Katılacak fuarlar konusunda seçici davra-
nılmalıdır.

17. Hedef seçilen ülkedeki insanların yaşayış 
şekli ve alışkanlarına göre reklam ve tanıtım 
faaliyetleri yürütülmelidir.

TÜRSAB GÜNEY MARMARA BYK 
(BEKLENEN İŞLER VE ÖNERİLER)

1. Konaklamalı turistin gelmesi ve gastronomi 
turlarının cazip hale getirilmesi için çalışmalar 
yapılmalıdır.

2. Tematik şehir turları Bursa turizmini daha 
cazip hale getirecektir. 

3. Tur operatörlerinin İznik’e 2 saatlik turlar 
yerine tam gün tur yapmaları sağlanmalıdır. 
Çünkü, İznik’i 2 saatte gezmek mümkün 
değildir.  

4. İznik’ten başlayarak Nilüfer’deki tarihi var-
lıkları da içine alacak şekilde kültür ve doğa 
turları düzenlenmelidir.

5. Bursa turlarının 3-4 günlük paket tur ha-
linde satılması ve programlanması gerek-
mektedir.

GÜNEY MARMARA TURİSTİK  
OTELCİLER BİRLİĞİ – GÜMTOB 
(BEKLENEN İŞLER VE ÖNERİLER)

1. Oteller öncelikle bir dinlenme mekânıdır. 
Dış cephede yoğunlaşan aydınlatılmalar 
odalara yansıdığı için konukları olumsuz 
etkilemektedir. Oteller aydınlatma işini daha 
profesyonelce yapmalıdır.

2. Otel yatırımlarında hatalar olmaktadır.  
Mimarlar, inşaat mühendisleri ve elektrik 
mühendisleri birlikte çalışmayı öğrenmelidir. 

3. En büyük yanlış tek bir aydınlatma senaryo-
su içinde, aynı ışık, renk ve şiddetinde aydın-
latmanın kolaycılığına kaçmaktır.  Örneğin; 

resepsiyonun dikkat çekmesi, buna karşın 
lobinin daha dinlendirici olması gerekmekte-
dir. Her yerin tasarımı farklı olmalıdır. 

4. Müşteri ve personelin yönlendirmeleri için 
ışık çok önemlidir. Tabela arama zahmetinden 
kurtarır. Led bunun için çok yararlıdır. Mesela 
odaların içinde kapı açıldığında anahtar kart-
larının kapı açıldığında hafifçe aydınlatılması 
bir çözüm olabilir. Müşterinin karanlıkta tuş 
araması engellenebilir. Işıkların ne zaman 
kapanacağı ne zaman güneş doğmuş gibi 
aydınlatılacağını programlamak mümkündür.

5. Aydınlatma enerjisinin doğrudan güneşten 
rüzgârdan ve sürdürülebilir temiz enerji-
lerden sağlanmasının, turizme hatta sağlık 
turizmine katkısı çok önemlidir. Otel kendi 
enerjisini kendi üretmelidir.

6. İznik’in konaklama eksiklikleri giderilmeli.

7. Bursa’da motosiklet rotaları çok güzeldir. 
Uludağ’daki otellerden, cazibe merkezi yarat-
mak için kampanyalar düzenlemelerini kamp 
ve çadır alanlarının yaratılmasını bekliyoruz. 
Bunun da turist çekme konusunda büyük 
etkisi olacaktır.

8. Bölgedeki otellerin Ayvaini Mağarası ile 
ilgili aktivitelerde bulunması gerekmektedir.

BURSA REHBERLER ODASI – BURO 
(BEKLENEN İŞLER VE ÖNERİLER)

1. Rehberler Odası, turizm bilincinin yerleş-
mesi için çalışmalar yapmalıdır.

2. Rehberlerin eğitimine önem verilmelidir.

3. Rehber her zaman kıyafetine, konuşmasına, 
attığı adıma dikkat eden kişidir. Rehberin 
özellikle kokardında belirtilen yabancı dili çok 
iyi bilmesi gerekir. Her şeyi tüm detaylarıyla 
bilip anlatabilme kabiliyetine sahip olmalıdır.

4. Bir turist rehberinin, misafirleri şaşırtan 
detayları da çok iyi bilmesi ve her şeye cevap 
verebilmesi gerekir. Rehber, bir mimardır, 
mühendistir, arkeolog ve tarihçidir.

5. Turistik değerlerimiz daha detaylı öğrenilip 
daha çok öne çıkarılmalıdır.

6. Rehberler sadece Bursa’da değil tüm Türki-
ye genelinde bilgi sahibi olmalıdır
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7. Rehberlik faaliyetlerini yürütürken ilgili 
kanun maddeleri ve haklar bilinmeli ki, olası 
bir müdahale karşısında doğru tavır belirle-
nebilmelidir.

8. Rehberlik için, hizmet içi eğitim şartının 
yeniden getirilmesi gerekiyor. 

9. Tüm rehberler gezdirdikleri misafirleri 
rehberlik mesleği hakkında genel olarak 
bilgilendirmelidir.

10. Çalışma kartı olmaksızın rehberlik mesle-
ğinin yapılamayacağı ve yapan kişilerin kaçak 
rehberlik faaliyetinde bulunduğu konusunda 
misafirler uyarılmalıdır.

11. Misafirlerden, tur esnasında rehberlik ya-
pacak olan kişiden çalışma kartını göstermesi-
ni ve görünür şekilde asmasını istemesi talep 
edilmeli, aksi halde durumun ilgili makamlara 
bildirilmesi gerekliliğinin altı çizilmelidir.

12. Kamu spotu ile mesleğin ve meslek hak-
larının tanıtılması önemlidir.

13. Rehberler, olası politik tartışmalarda ta-
rafsız olmalı, çok planlı ve turun detaylarına 
hâkim olmalı, ses tonuna, dış görünümüne 
dikkat etmelidir.

14. Rehber gezdirdiği yerler hakkında sadece 
kitap bilgisi değil, dikkat çekecek farklı yönle-
rini de keşfettirecek bilgiler edinmelidir. 

15. Bilecik ve Kütahya gibi Bursa’ya bağlı 
illerin değerleri de iyi öğrenilmeli. 

16. Osmanlı’nın sadece camileriyle değil, 
kilisesiyle, sinagoguyla tüm dini yapılarıyla 
birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

17. BEBKA gibi resmi destek kurumları Bur-
sa’nın turizminin geliştirilmesi için TUREB ile 
görüş alışverişinde bulunmalıdır. 

18. ‘Alo kaçak’ rehber hattının tüm odalarda en 
kısa sürede faaliyete geçmesi sağlanmalıdır.

BURSA KONGRE VE ZİYARETÇİ 
BÜROSU - BCVB 
(BEKLENEN İŞLER VE ÖNERİLER)

1. Bursa turizm değerleri öncelikle Bursalılara 
daha fazla tanıtılmalıdır. 

2. Bursa’da da birçok antik kent bulunmakta-
dır. Bursa’nın geçmişi 200.000 yıl öncesine 
tarihleniyor. Bu değerlendirilebilirse, kente 
daha fazla turist çekmek mümkündür. 

3. Sadece tanıtım yapmak yeterli olmamakta-
dır. Turistler artık içeriğe de bakmaktadır. Do-
layısıyla içeriğe daha fazla özen göstermeliyiz. 

4. Bursa’nın kendini tanıttığı birden fazla web 
sitesi vardır. Her kurumun sitesinde farklı 
kimlikler öne çıkmaktadır. Her taraftan ayrı 
bir ses çıkması nedeniyle farklı kimlikler sergi-
lenmekte, bu da kafa karışıklığı yaratmaktadır. 
Bu çerçevede tek ses, tek adres ve tek kimliğe 
ihtiyaç vardır. Şehir dışından gelen turist için 
her şey çok daha kolay olmalıdır. Bu amaçla 
şehrin tek bir web sitesi olmalıdır. 

5. Alternatif turizm tanıtımına ve satışına 
ağırlık verilmeli.

6. Türkiye’nin en uzun 6. mağarası olarak 
duyurulan Ayvaini Mağarası, mutlak öne 
çıkarılması gereken saklı bir cennettir.  

7. Pazarlama faaliyetlerini internet siteleri 
ve sosyal medyanın daha etkin kullanması 
sağlanmalı, teşvikleri yapılmalıdır.

8. Bursa’nın sadece yerel veya ulusal değil, 
uluslararası medyada da öne çıkması sağ-
lanmalıdır.

9. Bursa’yı her yönden tanıtıcı ve bir turistin 
gelmeden planını eksiksiz yapabileceği, gel-
diğinde ise; her kültürel ve tarihi zenginlikler, 
nereler ne şekilde gezilir, nasıl gidilir, nerede 
konaklanır, nerede ne yenir, ne içilir gibi her 
türlü bilgiyi, bağlantıyı ve satın alma imkânını 
bulabileceği bir web sitesi hazırlanmalıdır.. 
Yol tarifleri, haritalar güncel halleriyle bu 
sitede yer almalıdır. Deniz, demir ve hava 
yolu biletlerinin online olarak tek bir yerden 
alınabileceği bir web sitesi oluşturulmalıdır.

10. Kongre turizmine ağırlık verilip bir rehber 
oluşturulmalıdır. Kongre merkezleri, salon 
kapasiteleri, konaklama, ulaşım ve yeme-iç-
me imkânları Türkçe ve İngilizce olarak bu 
rehberde yer almalıdır. Profesyonel bir ajans 
tarafından hazırlanacak bu rehber dijital ola-
rak Bursa web sitesine de konarak CD olarak 
çoğaltılmalıdır. E-bültenlerle de Bursa’nın 
kongre imkânları duyurulmalı. 
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11. Müşteriye kişiselleşmiş mesajlar sunulma-
lı ve mobilden bize ulaşabilecekleri kanallar 
yaratılmalıdır. 

12. Farklı dillerde pazarlama faaliyetleri uy-
gulanmalıdır. 

13. Bursa’da, Antalya’da olduğu gibi Antalya 
AŞ benzeri bir yapı oluşturulmalıdır.

14. Bursa’nın tanıtımında modern pazarlama 
teknikleri kullanılmalıdır. 

15. Bursa Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun 
ivedilikle kurulması gerekmektedir.

16. Merinos Kongre Merkezi’nde daha fazla 
sayıda kongre düzenlemesi için tıp uzmanlık 
dernekleri ve ilaç endüstrisiyle yoğun ve 
devamlı temaslara başlamalıdır.

17. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki fuar-
lara katılarak kurulacak Bursa Kongre ve Ziya-
retçi Bürosu aracılığıyla buralarda Bursa’nın 
mutlaka temsil edilmesi sağlanmalıdır.

18. Son yıllarda açılan 5 ve 4 yıldızlı oteller-
de konaklamaların kolaylaştığı göz önüne 
alındığında, Bursa’nın daha ekonomik ve 
cazip bir kongre ve fuar organizasyonu için 
ideal bir şehir olduğu derneklere, şirketlere ve 
profesyonel kongre organizatörlerine mutlaka 
anlatılmalıdır.

19. Tıp kongrelerinin ve fuarlarının Bursa’ya 
kazandırılması konusunda gerektiğinde uz-
manlık derneklerine ve ilaç endüstrisine 
sunumlar yapılmalıdır. 

20. Bireysel olarak tanıtım-pazarlama değil, 
şehrin tanıtımı yapılmalıdır.

AŞÇILAR DERNEĞİ 
(BEKLENEN İŞLER VE ÖNERİLER)

1. Ürünlere coğrafi işaretler konulmalı ve 
bir standardizasyon oluşturulmalıdır. Bursa 
kebabı, kestane şekeri ve diğer Bursa lezzet-
lerinde bir standart olmalı, ürünler arasında 
farklılıklara fırsat verilmemelidir.

2. Yöresel yemeklerin sunumu çok önemlidir. 
Coğrafyası, kültürü, tüm hizmetler bir paket 
şeklinde sunulmalıdır. 

3. Gastronomi mirasımıza sahip çıkmalıyız.

4. Tirilye gibi bazı bölgeler, yöresel yemekleri 
iyi olan köyler, ilçeler gastronomi merkezi 
olabilir.

5. Bursa’da gıda sektöründeki firmalar ürün-
lerini markalaştırmalı ve bunların kurumsal 
kimliğini oluşturmalıdır.
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18 Aralık 2015, Cuma
A SALONU  

09:00 - 10:00 BUSAT - GÜMTOB ORTAK OTURUMU
 Sağlık Turizminde Üniversitelerin Yeri
 Prof. Dr. Mustafa Solak - Afyon Kocatepe Ünv. Rektörü

 Sağlık Turizminde Tanıtım ve Pazarlama
 Meri Istiroti - LİV Hospital & Medicalpark Has. Pz
  
10:30 - 11:45 BUSAT OTURUM – 1
 Sağlık Turizminde Yerel Yönetimlerin Yeri ve Önemi
 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sedat Demir - BUSAT Başkanı

 İsmail Hakkı Edebali - Yıldırım Belediye Başkanı
 Sadi Kurtulan - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı
 İrfan Tatlıoğlu - Orhaneli Belediye Başkanı
 Alinur Aktaş - İnegöl Belediye Başkanı
 Muhammed Gümüşsoy - BURFAŞ Gen. Müd.
  
13:30 - 14:40   TÜRSAB OTURUMU - 2     
                             
 Moderatör: Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu
 Bursa Turizminin Pazarlanması-Tanıtımı
 Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu - Uludağ Ünv. İşletme Bölümü
 Yalın Korukçu - Uludağ Ünv. Pazarlama Bölümü
 Serdar Ömeroğulları - Bursa Halka İlişkiler Derneği Başkanı
  
14:40 - 15:00 TÜRSAB OTURUM – 3
 Tarihi Osmanlı Başkenti Bursa Kent Kimliğinin Korunması
 Mustafa Dündar - Osmangazi Belediye Başkanı        
       
15:30 - 17:00 MPI OTURUMU    
 Kongre Turizmi ve Destinasyon Pazarlaması
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Celil Çakıcı

 Kongre Turizminden Daha Fazla Pay Almak İçin
 Yapılması Gerekenler
 Prof. Dr. Semih Baskan - TTB / Tıp Uzmanlık Dernekleri Kurucu Başkanı

 Toplantı ve Event Sektöründe Ulusal ve Uluslararası Beklentiler ve Gelişmeler
 İbrahim Keskin - MPI Türkiye Başkanı  

17:30 - 19:00    GASTRONOMİ OTURUMU 

 Bursa’nın Gastronomik Değerleri

 Oturum Başkanı: Osman Güldemir - Eskişehir A.Ü. Gastronomi ve
 Mutfak Sanatları Öğr. Görevlisi
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Osmanlı Yemekleri
Celal Aratoğlu - U.Ü. Harmancık Y.O. Aşçılık Prog. Öğr. Görevlisi
Nizamettin Ceylan - Bursa Crown Plaza Mutfak Şefi

Kemalpaşa Tatlısı
Mustafa Dardağan - Dardağan Gıda

Kestane Şekeri
D. Utku Özdemir - İlka Şekerleme

Bursa Kebabı
İskender İskenderoğlu  - İskender
  

18 Aralık 2015, Cuma
B SALONU  

09:00 - 10:00 TÜRSAB OTURUMU 

 2023 Turizm Strateji Planında Değişiklik, Yerelde Karşılaşılan Sorunlar
     
 Osman SARGIN - İznik Belediye Başkanı
 Birgül Yıldız Günay - Merinos AKKM Müdürü
  
10:30 - 11:45    TÜRSAB OTURUMU - 1 

 Bursa’da Turizm Değerleri

 Dr. Abdullah Damar - Bursa İl Kültür Turizm Müdürü
 A. Sinan Özbey - Bursa Müze Müdürü 
 Prof. Dr. Mustafa Şahin - Uludağ Ünv. Arkeoloji Bölümü
 Mehmet Bozkurt - İznik Müze Müdür Vekili
  
13:30 - 14:40   GÜMTOB OTURUMU - 2 

 Bursa Termal Turizm ve Termal Yatırımları 
 Oturum Başkanı: Mehmet Haluk Beceren - GÜMTOB Başkanı

 Hasan Aydın - Bursa Jeotermal A.Ş. Müdürü                                         
 Dr. Yusuf Ulutürk - Afyon Termal A.Ş.
                         
14:40 - 15:00 GÜMTOB OTURUM - 3 

 Turiste Yönelik Özel Kart ve Dijital Dönüşüm
 Zeynep Sarılar - ACTUATE Solutions
  
15:30 - 17:00   BUSAT OTURUMU - 3 

 Sağlık Turizminde İnsan Kaynakları Yönetimi 
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Ozan - Uludağ Üniversitesi 
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Sağlık Turizminde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın Önemi ve Buna Yönelik Eğitim Hizmetleri
Prof. Dr. Alis Özçakır - Uludağ Üniversitesi 

Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Mevcut ve Yeni Ara Eleman Gruplarına Yönelik Eğitim Programları
Doç. Dr. Neriman Akansel - Uludağ Üniversitesi 

Sağlık Turizminde Sağlık Hizmetleri Dışı İnsan Kaynakları ve Eğitimi            
Bilge Gökırmak - Uludağ Üniversitesi
  
17:30 - 19:00    SÖZLÜ BİLDİRİ – 6

 Serbest Kürsü ve Forum
 Turizm ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz 

18 Aralık 2015, Cuma
C SALONU  

10:30 - 11:45 GÜMTOB OTURUMU  - 1

 Termal Turizm Değerlendirmesi
 Oturum Başkanı: Mehmet Taşkeser
 Çekirge Sıcak Sul. Kor. Yaş. Der. Bşk.

 Ali Gümüşhan - İkbal Termal Otel Müdürü
 Murat Toker - İkbal Termal Otel Müdürü Yardımcısı
 Gürol Demir -  Hotel Lidya Sardes Thermal & Spa Genel Md.
  
13:30 - 15:00 BUSAT OTURUMU – 2

 Sağlık Turizmi Trendleri, Türkiye ve Bursa 
 Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Metin Yurdakoş
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm.

 Bölgemizde Sağlık Turizmi Dinamikleri
 Doç. Dr. H. Ömer Tontuş - T.C. Sağlık Bak. Sağ. Geliştirilmesi Gn. Md.

 Sağlık Turizmi Teşviklerinin Bugünü ve Geleceği
 Sümeyra Demir Yıldız - T.C. Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı 

 Sağlık Turizminde Pazarlama Stratejileri
 Mert Akkök - B2B Encounter Gen. Md.
  
15:30 - 17:00    TÜRSAB OTURUMU - 4

 Bursa’da Alternatif Turizm
 Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Çınar - Uludağ Ünv.

 Doç. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu - Uludağ Ünv. Çevre Mühendisliği
 Nazife Küçükaslan - Uludağ Ünv. Turizm Bölümü
 Cüneyt Acar - Merinos AKKM Tanıtım & Paz. Bölümü Sorumlusu  
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18 Aralık 2015, Cuma
D SALONU  

09:00 - 10:00 BURO KONFERANS 

Bursa Turizm Değerlerinin Bilinmeyen Hikâyeleri
Adnan Mert - Profesyonel Turist Rehberi

  
10:30 - 11:45 BURO OTURUM - 1 

Turizm Rehberliği
Oturum Başkanı: Bilal Çağatay Erentürk - Profesyonel Turist Rehberi

Turist Rehberi Kimdir?
S. Ersen Yelkenkaya - Profesyonel Turist Rehberi

Rehberlik Kanunu
Denizhan Sezgin - SMMM Profesyonel Turist Rehberi 

Turist Rehberlerinin Sorunları
Muharrem Altun - Profesyonel Turist Rehberi
  
13:30 - 15:00 BURO OTURUMU - 2 

Rehberliğin Önemi ve Bursa Turizmi İçin Yapılması Gerekenler
Oturum Başkanı: Muharrem Altun - Profesyonel Turist Rehberi

Bursa Turizmi İçin Yapılması Gerekenler (Rehber gözüyle)
M. İbrahim Hızalan - Profesyonel Turist Rehberi 

Lisanssız Rehberlik Faaliyetleri
Bilal Çağatay Erentürk - Profesyonel Turist Rehberi 

Rehberlikte Dikkat Edilecek Hususlar
Orçun Sezer - Profesyonel Turist Rehberi 

Bursa Turizmi İçin Rehberin Önemi
S. Ersen Yelkenkaya - Profesyonel Turist Rehberi

15:30 - 17:00 BURO OTURUMU - 3 

Oturum Başkanı: Erol Bodur - GÜMRED Başkanı

Bursa’nın İnanç Turizmi Potansiyeli
Dr. Naci Zeyrek - Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Seyahat Acentası ve Rehber İşbirliğinde Analitik Bir Yaklaşım  
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18 Aralık 2015, Cuma
E SALONU  

09:00 - 10:00    SÖZLÜ BİLDİRİ - 1 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu - Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi

Bursa’nın Turizm Potansiyeli: Kaynaklar ve Kararlar
Yrd. Doç. Dr. Hakan Sezerel - Turizm İşletmeciliği Bölümü

Stratejik Bakış Açısıyla Bursa’daki Turizm Gelişiminin Temel Sorunları
Celal Uzun - Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD

İstanbul - İzmir Otobanının Bursa Turizmine Etkileri
Tamer Değirmenci - BEBKA Genel Sekreteri
  
10:30 - 11:45    SÖZLÜ BİLDİRİ - 2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt -  Balıkesir Ünv. 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y. O.

Zorunlu Paket Tur Sigortası Sözleşmesi Hükümleri
Dr. Hediye Bahar Sayın - Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Turizm Ceza Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Nazmiye Özenbaş - Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bursa’da Deniz Turizmi ve Diğer Alternatif Turizm Çeşitleri: 
SWOT Analizi
Aysu Şahin - Akcak Otel
  
13:30 - 15:00 SÖZLÜ BİLDİRİ - 3 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep Aslan

Bursa İlinde Alternatif Bir Turizm Çekiciliği Olarak Mağara Turizmi: 
Ayvaini Mağarası ve Yerel Halkın Algısı
Öğr. Gör. Öznur Şahin Nardalı - Piri Reis Üniversitesi

Bursa’da Kongre Turizminin Geliştirilmesinde Kongre ve Ziyaretçi 
Bürosu İhtiyacının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Kahraman Arslan - İstanbul Ticaret Üniversitesi

Wellness ve Spa Turizmi
Yrd. Doç. Dr. Naci Polat - Pamukkale Ünv. Turizm Rehberliği  Böl.
  
15:30 - 17:00 SÖZLÜ BİLDİRİ - 4 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nüzhet Kahraman
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Bursa İlinin Tanıtılmasında Mutfak Turizminin Kullanılabilirliği -                
Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY - Balıkesir Ünv. Turizm Fak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl.

Yiyecek, İçecek, Eğlence
BTSO 38. Komite

Yöresel Mutfağın Turizm Stratejisine Entegrasyonu
Dr. Arzu Erdi - Bursa Valiliği AB Proje ve Eğit. Koor.
  
17:30 - 19:00 SÖZLÜ BİLDİRİ - 5 

Oturum Başkanları:  Prof. Dr. Füsun İstanbullu Dinçer
                                       Prof. Dr. Mithat Zeki Dinçer

Motorsikletli Turizm
Ali Bocan - BTSO 23. Komite

Bursa’da Golf Turizmi
Gürkan Kaya  - Bursa Golf Kulübü Başkanı

Oteller Nasıl Aydınlatılmalı
Y. Mimar Çelik Erengezgin - Çaba Tasarım Sanat, Uygulama

Bursa’nın Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerlerini Geliştirme Projesi
Remzi Bat - TÜRSAB Güney Marmara BYK
  

19 Aralık 2015, Cumartesi
A SALONU  

09:30 - 10:30 Açılış Konuşmaları

Vehbi Varlık - Bursa Skal Kulübü Başkanı
Hasan Eker - Zirve Koordinatörü

Protokol Konuşmaları

İsmail Kuş -  BTSO Yönetim Kurulu Başkanvekili
Recep Altepe - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Münir Karaloğlu - Bursa Valisi
Ahmet Haluk Dursun – Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı
Mehmet Müezzinoğlu – TC Sağlık Bakanı
 
10:30 - 12:00 Sektör Yöneticileri Gözüyle Bursa

Oturum Başkanı: Kerem Köfteoğlu - TUYED Başkanı

Alaattin Karaca - TDF Başkanı
Naim Yenice - TUREB Genel Sekreteri

BİLİMSEL 
PROGRAM
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Osman Ayık - TÜROFED Başkanı
Başaran Ulusoy - TÜRSAB Başkanı
 
13:30 - 14:45 Ulaşım ve Bursa 

Oturum Başkanı: Ahmet Emin Yılmaz – Gazeteci Yazar

Levent Fidansoy – BURULAŞ Genel Müdürü   
Ali Erkan Bezirgan – D Marin Marinalar Koordinatörü 
Halil İbrahim Polat  – THY Yurt içi Pazarlama ve Satış Başkanı
 
15:00 - 16:30 Bursa Turizminin Tanıtımı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferruh Uztuğ - A.Ü. Rek. ve Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Hüseyin Baraner – Germanyfans GMBH
İrfan Önal - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü
Özgül Özkan Yavuz - ICVB Gen. Md. / European Cities Marketing Yön. Kurulu Üyesi
 
16:45 - 17:30 Bursa’da Sağlık ve Termal Turizm

Termal Turizm
Prof. Dr. Mustafa Solak - Afyon Kocatepe Üni. Rek.

Sağlık Turizmi
Doç. Dr. H. Ömer Tontuş - T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Md.

 
17:30 - 18:30 UNESCO ve Bursa

UNESCO Dünya Mirası Bursa: Fırsatlar ve Beklentiler
Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu - Alan Başkanı
UNESCO Dünya Miras Listesi
Atilla Ege - Dünya Mirası Gezginleri Derneği Başkanı

“Genç Dünya Miras Koruyucuları” Belge Taktimi
 
18:30 - 19:00 Kapanış ve Değerlendirme 



............................................................................................................................................................. 18 - 19 Aralık 2015

43

KONUŞMA
METİNLERİ
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DAĞ TURİZMİ
BİZDE ÇOK YENİ

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ala-
attin Karaca, dünyada dağ turizminin artık 

çok iyi kullanıldığını belirterek; “Ancak bu bizde 
yeni diyebileceğimiz durumda” açılamasını yaptı. 

Alaattin Karaca, Bursa’da dağcılık sporunun 
iyi düzeyde olduğunu, ancak Türkiye’de dağ 
turizminin dünyadaki örnekleri kadar iyi yapıla-
madığını söyledi. Karaca; “Turizmi sadece oteller 
olarak düşünmüyorum. Çünkü yıllardan bu yana 
ülkemizde spor turizminin çeşitlendirilmesi ko-
nusunda birçok kuruluş çalışma yapıyor. Hatta 
biraz ufku geniş olan yöneticilerimiz bulunduğu 
bölgesini görüntüleyerek buraları anlatıp ilgi 
çekmesini sağlıyor. Dağcılık kayada karada buzda 
yapılan tırmanış çeşididir. Yani dağda yapılan 
her etkinlik bu sporu içinde yer alır. Bursa bizim 
pilot illerimizden birisi. Bursa’da dağcılık sporu-
muz iyi düzeyde. Çok sayıda kulübümüz etiğine 
uygun olarak yapıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkısı gerçekten büyük. Zirvede bulunan eski 
ve yıkık binanın sığınak halinde tamir edilmesi 
ve yeniden dağcıların hizmetine kazandırılması 
Bursa’da dağcılık sporunun gelişmesine büyük 
katkı sağladı. Dünya artık dağ turizmini çok iyi 
kullanıyor. Ancak bu bizde yeni diyebileceğimiz 
durumda. Bu sporun birkaç önemi var. Sportif, 
turizm, bölgelerin tanıtılması açısından, iç turizm 
hatta ülke savunmasında bile dağcılık sporunun 
büyük önemi ve değeri var. Bir dönemde kazalarla 
gündeme gelen dağcılık sporu riskli ve tehlikeli 
sporlar arasında yer almaktadır. Bu riskin en aza 
indirilmesi de bilginin ve tecrübenin artmasıyla 
gelmektedir” ifadelerini kullandı.  

REHBERLİKTE SORUN VAR
Dağ rehberliği ile ilgili sorunlara da değinen 

Alaattin Karaca; şöyle devam etti:

“Rehberlik gündeme geldi. Peki, dağ rehberliği 
bunun neresinde? Dağ rehberliği ehil insanlar ta-
rafından yapılmalıdır. Türkiye Dağcılık Federasyo-
nu’nun hazırlayıp da yürürlüğe soktuğu rehberlik 
yönetmeliği nerede? Hangi kuruluş şu ana kadar 
hazırladığı yazılarda veya konuşmasında TDF’nin 
yönetmeliğini kaynak göstererek bir şey yaptı? 
Önemli olan hizmeti doğru verdirmek, ehil in-
sanlara verdirmek. Amacımız kurumları suçlamak 
değil. Bugün 20 yılını dağcılığa vermiş arkadaşla-
rımız milli parklar alanına girerken alan kılavuzu 
adıyla bir mihmandar mecburiyeti tutuluyor. Saygı 
duyuyorum. Alan kılavuzu kimdir, hangi bilgilerle 
donatılmıştır, yedi günlük bir süreç içerisinde 
arkadaşlarına ne verebilmiştir? Tabii ki korumak 
onların görevi. Bu olsun ama siz yıllarını dağcılığa 
vermiş kişilere bu zorunluluğu verirseniz o zaman 
dağ turizminin de dağcılık sporunun da gelişme-
sinde çok mücadele etmemiz gerekir.”

  ALAATTİN KARACA
 TDF Başkanı
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Şu an Türkiye’de 10.500 civarında rehber 
bulunduğunu ve okulların her yıl bin 500 

öğrenci mezun ettiğini belirten Turizm Rehberleri 
Birliği Genel Sekreteri Naim Yenice, “Rehberleri-
mizin bölgesel bazda uzmanlaşma eğitimine tabii 
tutulması söz konusu” ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Naim Yenice, her yıl mezun olan 
1.500 civarında rehberlik okuyan öğrencinin tu-
rizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Yenice; 
“Sektörün sadece iki ayağı değil üç ayağı var. Turist 
Rehberleri Birliği de bunun içerisinde var. Son 
dönemlerde özellikle Bursa özelinde bakmak ge-
rekirse, turizm potansiyeli açısından İstanbul’dan 
sonra en önemli merkezlerden biri olduğu herkes 
tarafından bilinmektedir. Günümüze kadar uzanan 
tarihi eserleri ve zenginliğiyle gözleri kamaştırmak-
tadır. Bu eserlerin tanıtımının doğru bir şekilde 
tanıtılması büyük önem arz ediyor. Otelcilik konak-
lamayı sağlar, diğer paydaş olan TÜRSAB ülkeye 
bunun hem pazarlamasını hem taşımacılığını hem 
de akışını sağlamaktadır. Ancak ülkede turistlerin 
doğru bir şekilde bilgi sahibi olmaları da biz turist 
rehberlerinin anlatımıyla gerçekleşir. Ülkede 30 
civarında turist rehberliği eğitimi veren okul bulun-
maktadır. Bu okullardan yıllık olarak bin 500 civarın-
da öğrenci mezun olmaktadır. Artık bundan sonra 
üniversite öğrencilerini turizme kazandırma ve bu 
çerçevede ülkenin tarihini kültürünü doğru bir 
şekilde yabancılara eksiksiz bir şekilde aktarılması 
gerekiyor. Bu sebeple mutlaka belgeli rehberlerin 
istihdam edilmesinde büyük yarar vardır” dedi.

BÖLGESEL REHBERLİK ADINA 
ADIMLAR ATILMALI

Şu an Türkiye’de 10.500 civarında rehber bulun-
duğunu sözlerine ekleyen Yenice, bölgesel rehberlik 
adına da adımlar atılması gerektiğini belirtti. Naim 

Yenice sözlerine şöyle devam etti: 

“Bu 10.500 rehber ayrıca Türkçe rehberlik yapma 
hakkına sahip. Sadece fiyat bazında bir takım yüksek 
rakamlar olduğu gündeme getiriyor. Bu konuda 
mevzuatla değiştirilmesi gerekiyor. Ancak okulları-
mızdan mezun olan rehberlerimizin bölgesel bazda 
uzmanlaşma eğitimine tabii tutulması söz konusu. 
Çanakkale bölgesi ile ilgili olarak uzmanlaşma eği-
timleri açtık. Bu eğitimlere katılan ve sertifikasını alan 
arkadaşlarımız Çanakkale bölgesi ile ilgili uzmanlık 
sertifikasına sahip olduğu için Çanakkale uzmanı 
olarak kayıtlarda yer alacak. O insanlar zaten orada 
çalışacak ve oraya yönelecekler. Üniversitelerden 
mezun olan arkadaşlarımıza istihdam yaratılması 
için uygulama gezisine katılıyor. Daha sonra YÖK ta-
rafından yapılan yabancı dil sınavına katılarak belirli 
düzeyde not almaları halinde sektöre katılabiliyorlar. 
İki yıllıkların ya kapatılması ya da farklı bir şekilde 
değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak bu Türkçe rehber-
lik olarak değil bölgesel rehberlik olarak yapılmalı. 
İki yıllık eğitimini tamamlamış kişilerin belirlemiş 
oldukları herhangi bir bölgede belirli bir süreyle 
bölgesel rehberlik yapmalı ve ardından aşama 
aşama bölge ekleyerek 10 ya da 12 yıl sonra ülkesel 
rehberlik sertifikasına sahip olması gerekiyor. Şu an 
Türkçe rehberlik olayı tam olarak gündemimizde yok. 
Ancak bölgesel rehberlik olayına biz sıcak bakıyoruz.”

BÖLGESEL REHBERLİĞE
SICAK BAKIYORUZ

SEKTÖR YÖNETİCİLERİ 
GÖZÜYLE BURSA

 NAİM YENİCE
 TUREB Genel Sekreteri
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Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Sek-
reteri Savaş Çolakoğlu, Türkiye’de iç turizm 

hareketliliğinin yüzde 25-30 civarında olduğunu 
ve bunu yüzde 50’ye çıkarmaları gerektiğini 
belirterek bunun için proje üretilmesi gerektiğini 
söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Sekreteri 
Savaş Çolakoğlu, 5 yıldızlı otellerin ihtiyaçtan daha 
fazla yapıldığını bunun da şehrin ekonomisine 
etki ettiğini söyledi. Çolakoğlu; “Yerel yönetimler 
turizme sıcak bakmazsa, özel sektörün çok da 
yapacağı bir şey yok. Bursa’da yüzde 26 civarında 
bir otel doluluğu var. Zaman zaman şehirlerde 
şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz; bir şehirde bir 
sektör ön plana çıktığı zaman şehrin ileri gelenleri 
o sektöre yatırım yapma sevdasına girerler. Bizim 
sektörümüzde herkesin her şehirde 5 yıldızlı otel 
yapma merakı vardır. Herkes 5 yıldızlı otel yapar. 
Bu da zaman içerisinde şehrin ihtiyacını karşıla-
madan, ihtiyacının fazlası şekilde ortaya çıkıyor. 
Biz ülkemizi pazarlarken, hak ettiği ücretten satışı-
nı yapmaya çalışırken, eğer siz şehrin 5 yıldızlı otel 
ihtiyacı yokken, oraya 6-7-8’inciyi ilave ederseniz,  
satmanız gereken oda rakamı 150 Euro ise siz 50 
Euro’ya oda satmaya başlarsınız. Dolayısıyla şehrin 
ekonomisine de olumsuz yönde katkı sağlarsınız. 
Şehrin ihtiyacı neyse, Bursa’daki yatırımcılar da bu 
ihtiyaç doğrultusunda yatırım yapması gerekiyor. 
Termal tesis ihtiyacı varsa, termal tesis yapılmalı. 
Bizim için konaklama sektöründe yapılan en 
pahalı yatırım şekli, boş kalan odalara yapılan 
yatırımdır. Biz o odayı toptan birisine satamadı-
ğımız için, satılan odanın bizim için değeri var” 
görüşlerine yer verdi.   

ÖLÜ SEZONDA DA TURİZM
Bursa’nın farklı turizm alternatiflerinin de-

ğer kazanabilmesinin çok önemli olduğunu 
ifade eden Çolakoğlu; “Türkiye’ye bir ay içerisinde 
çok büyük bir kriz yaşadık. Türkiye’nin belirli 
bir pazar üzerinden hareket etmesinden dolayı 
ki, bu Antalya örneği bir kriz çıktı, Antalya’daki 
bütün tesislerin büyük bir çoğunluğu 2016’da 
ne yapacağız diye düşünmeye başladılar. Onun 
için şehirlerin pazarlamasını yaparken bizce tek 
bir pazara odaklanmamalı, pazar çeşitliliğini 
çıkarıp ona göre pazarlama yapması gerekir. İç 
turizmle ilgili olarak biz şöyle bir çalışma yaptık. 
Ülkemizdeki iç turizm hareketliliği yüzde 25-30 
civarında. Avrupa’da bu yüzde 50’lere çıkıyor. Biz 
bu hareketi daha aktif hale getirmek için geçen 
yıl içerisinde Ziraat Bankası ile bir anlaşma yaptık. 
Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı alanlar, belirli 
bir gelir düzeyi olanları turizme kazandıralım ve 
aktif bir hareket geliştirelim. Bu hareketi yaparken 
de tesislerimizin ölü sezonlarında emeklilerimizi 
turizm sektörünün içerisine, seyahate kazandı-
ralım diye düşündük. Burada Bursa genelinde 
de şöyle bir planlamamız var; Elimizde Uludağ 
gibi muhteşem bir yerimiz var ama sadece kış 
turizmine hizmet ediyor” sözleriyle ölü sezonda 
da turizmin önemine değindi.  

ÜLKEDE İÇ TURİZM
HAREKETLİLİĞİ

YÜZDE 50’YE ÇIKMALI

 SAVAŞ ÇOLAKOĞLU
 TÜROFED Genel Sekreteri
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OKULLAR ETKİLİYOR
Emekliler ile ilgili planlarının olduğunu belirten 

Savaş Çolakoğlu, okulların başlangıç tarihlerinin 
de turizmi etkilediğine değinerek şunları söyledi: 

“Yaz döneminde tabii ki sağlıkla ilgili, temiz 
hava kürü yapmak isteyen emeklilerle ilgili 
planlamamız var. Yaz döneminde emeklilerimizi 
Uludağ’daki tesislerimizin de açık kalıp hizmet 
etmesini sağlamak adına oralara getirip konakla-
ma yapmak adına, sağlıkları adına da kendilerine 
artı bir değer katmak için böyle bir çalışma içe-
risindeyiz. İç turizmin hareketlenmesi için şöyle 
bir uygulama da yaptık; Geçen kurban bayramın-
da okulların açılmasının bir hafta ertelenmesi 

gündeme geldi. Biz Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 
okulların ertelenmesini talep etmiştik. Okulların 
bir hafta ertelenmesiyle ilgili olarak iç piyasanın 
hareketlendiğini gördük. 300-400 binler civarında 
bir turizmde hareketlilik yakaladık. İç turizmin 
hareketlenmesi bizde hep okulların tatiline bağ-
lıdır. Biz okul tatillerinin de bölgelere göre farklı-
laşmasını istiyoruz. Belki 4 sömestre çıkarılabilir. 
Temmuz, ağustos aylarında hep şikâyet edilir. Bu 
aylarda otellerin iç turizme odaları hep pahalıya sa-
tıldığı söylenir. Yok böyle bir şey. Erken rezervasyon 
alanlar daha ucuza bile alabilirler. Onun için tatil 
sürelerini de uzatabilirsek iç turizmde hareketlilik 
olur diye düşünüyorum.

SEKTÖR YÖNETİCİLERİ 
GÖZÜYLE BURSA
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Bursa’nın geçmiş yıllarda turizme büyük 
önem verdiğini ancak ilerleyen dönemde 

sanayi şehri olduğunu belirten TÜRSAB Genel 
Sekreteri Çetin Gürcün, kentin tekrar eski heyecanı 
yakaladığını savundu. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Genel Sek-
reteri Çetin Gürcün, ülkede turizmin öneminin 
anlaşılmaya başlandığını ve Bursa’nın da eski 
heyecanını tekrar yakaladığını söyledi. Gürcün; 
“İç turizmde Türkiye belki istenen seviyede değil, 
ancak son 10 yılda ekonomik düzelmeye bağlı 
olarak iç turizm hareketi ciddi sayılara ulaştı. 2014 
ve 2015 projeksiyonumuza baktığımızda iç turizm 
hareketine katılan Türk vatandaş sayısı 15 milyon 
civarına ulaşıyor. Ve bunun yaklaşık yarısı yurtiçi 
yarısı da yurtdışı organizasyonlarına katılıyor. 
Ancak daha da önemlisi yurtiçi hareketinin de 
yarısı kültür turizmi içerisinde hareket ediyor. Yani 
bugün baktığınızda iç pazarda iş yapan tur opera-
törlerimiz çok ciddi sayıya ulaştı. Çünkü Türkiye’de 
son yıllarda artan iç turizm potansiyeli ve özellikle 
kültür turizmindeki büyüme sebebiyle ciddi bir 
iç hacim ortaya çıktı. Türkiye’nin dört bir yanını 
ziyaret ediyoruz. Şu anda burada ne tartışılıyorsa, 
aynı şeyler bölgelerimizde tartışılıyor. Acaba biz 
ne yapalım da turizmden biraz daha pay alalım. 
Türk insanı artık turizmin önemini daha da önem-
lisi faydasını anlıyor. Bir Mardin, çarşısına giren 
otobüsün, ne kadar büyük katkısının olduğunun 
farkına vardığı için Türkiye’de herkes bu konuları 
tartışıyor. Bursa özeline gelirsek; Bursa aslında çok 
iyi bir turizm kentiydi. Bugün özellikle sanayiye çok 
fazla yönelmesiyle birlikte Bursa turizm boyutunu 
bir miktar geriye attı. Şu anda yeniden o heyecanı 
yakaladığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.  

BURSA’NIN POTANSİYELİ BÜYÜK
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın home of konsep-

tinin Bursa’ya uygun olduğunu belirten Gürcün; 
görüşlerini şöyle dile getirdi: “Bursa’da 80’li 
yılların ortalarına kadar Osmanlı’nın ilk başkenti 
olarak tanıtılırdı. Bugün sadece Ortadoğu pazarını 
değil, bütün turistleri kendine çeken bir kentti. 
Sonrasında giderek değişen bir profil ve ülkenin 
80’li yıllarda kültür turizminde gerilemesi etki 
oldu. Ardından Ortadoğu turizmi keşfetti ve özel-
likle İstanbul ile birlikte Bursa’yı keşfetti. Ardından 
biz Bursa’yı yeşil Bursa olarak tanıttık. Çünkü 
Ortadoğu bunu istiyordu. Dolayısıyla Bursa bugün 
kendisini nasıl tanıtacağını, nasıl pazarlayacağını 
ve neleri tanıtacağını çok iyi hesaplaması lazım. 
Bakanlığın home of konsepti Bursa’ya çok uygun 
bir konsept. Bursa da bunu yakalamış ve bunu 
uyguluyor. Çünkü çok farklı ürün var Bursa’da. 
Yani kış turizminden termal turizmine kadar birçok 
potansiyeli var. Ama her ne olursa olsun bunu biraz 
daha hareketlendirmesi ve daha konsantre şekilde 
çalışması gerekiyor. Odaklanacağı konuları belirle-
mesi gerekiyor. Bir diğer nokta, sivillerin en büyük 
özelliği, en büyük işlevi o kentin potansiyelini en 
iyi şekilde pazarlamak. Biz bunu İstanbul için de 

BURSA TURİZMDE
ESKİ HEYECANI 

YAKALADI

 ÇETİN GÜRCÜN
 TÜRSAB 2. Başkanı
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SEKTÖR YÖNETİCİLERİ 
GÖZÜYLE BURSA

başarabilmiş değiliz. Sivillere bu anlamda büyük 
görev düşüyor. Türkiye’nin her köşesi turizmden 
faydalanmaya çalışıyor ama Bursa turizme sahip 
çıkıyor.” 

BÖLGESEL REHBERLİK OLABİLİR
Rehberlik ile ilgili düşüncelerini de belirten 

Gürcün; “Türkiye’de iç turizm potansiyeli çok hızlı 
bir şekilde büyüdü ve bunun önemli bir bölümü 
kültür turizmi üzerine kurulu. Bununla birlikte 
Türkiye içerisinde ciddi rehber ihtiyacı var. Ama 
bugünkü sahip olduğumuz nitelikli ve belli kent-
lerde odaklanmış yabancı turistlere hizmet veren 
rehberlerden yeterli şekilde faydalanamıyoruz. 
Bizim belirli bölgelerde bölgesel Türkçe bilen 
rehberlere ihtiyacımız var. Tokat’tan Çanakkale’ye 
giden bir seyahat acentesi rehber bulamıyor. 

Ya Ankara’dan ya da İstanbul’dan bir rehberi 
oraya getirecek. Rehberlik mesleği çok önemli 
bir meslektir. İyi lisan bileceksiniz, entelektüel 
olacaksınız, çok iyi bilgi birikiminizin olacak. Bir 
rehberi bulunduğu şehirden çağırdığınız zaman 
kendi işini bırakıp geldiği için farklı bir ücret talep 
ediyor. Üstüne siz acente olarak o rehberin oraya 
ulaşımını üstlendiğinizde bir eksiklik yaşıyoruz. 
Bunun çözümü çok basit. Türkiye’de 30 fakültede 
rehberlik okunuyor. Bunların bir bölümü 2 yıllık. 
Bu iki yıllık okullardan mezun olan arkadaşlar 
bir enformasyon gezisi, bir bilgilendirme gezisi, 
belki küçük bir sınavdan geçirilmek suretiyle ama 
kendi okudukları bölge ya da kendi seçecekleri 
yerde bölgesel Türkçe rehberlik yapma imkânı 
sağlayabiliriz” dedi.
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ULAŞIM TEMEL 
SEKTÖRDÜR

Bursa’da BURULAŞ olarak hava, kara ve 
denizyolu ulaşım ağlarının geliştiğini ve 

gelişmeye devam ettiğini belirten BURULAŞ Genel 
Müdürü Levent Fidansoy, turistin vaktinin önemli 
olduğunu vurgulayarak, “Ulaşım olmadan turizm 
olmuyor. Ulaşımın güvenilir, konforlu olması la-
zım. Bunları sağladığınız takdirde turizmin daha 
iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum” dedi.

Turistin en önemli özelliğinin vaktinin sınırlı 
olması ve ulaşımın temel sektör olduğunu belir-
ten Fidansoy: “Turist kullanacağı ulaşım aracının 
kaçta kalkacağını ve kaçta varacağını bilmek ister. 
O yüzden ulaşım turizmde daha da önemli. Ulaşım 
esasında temel sektör, çünkü ulaşım olmadığı 
zaman herhangi bir sanayinin olması mümkün 
değil. Ama turizm ve turist için daha önemli. O 
yere gitmek istiyorsa, o yere mutlaka gitmek zo-
runda” dedi. Bursa’da Entegre bir ulaşım sistemi 
sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Fidansoy şöyle 
devam etti: 

“Önümüzdeki 40 yılda, dünya nüfusunun yüzde 
70 ile 80’i kentlerde yaşar hale gelecek. Bunun 
için kent içi ulaşıma önem vermemiz gerekiyor. 
Bir şehrin ulaşım bakımından erişilebilirliği, şehre 
dışarıdan bağlantı sağlayan kara yolu, demir yolu, 
deniz yolu ve hava yolu ile ele alınabilir. Şehir içi 
gelişmiş bir toplu taşıma ağı ki entegre olması 
gerekiyor, güvenli şartlar altında yaya ulaşımı 
ve motorsuz erişim sağlanmalı. Yaya ulaşımının 
bütün modlarda sağlanması lazım.”  

TURİST SÜRPRİZLERLE 
KARŞILAŞMAMALI

İnsanların evden çıkmadan önce seyahatlerini 
planlamayı öğrendiğine dikkat çeken Fidansoy: 

“En kısa zamanda, en az zahmetle, en konforlu 
biçimde, en düşük maliyetle. Bu turist için daha 
önemli, saat kaçta oteline varacağını, otelinden 
çıktığı zaman hangi saatte, hangi turistik çekim 
merkezine varacağını ve bunun maliyetini de 
bilmesi gerekiyor. Turist sürprizlerle karşılaşma-
malı. Bazı ülkelerde ve şehirlerde taksi ücret-
lerindeki belirsizlik turistin oradan kaçmasına 
neden oluyor. Bir bölgede birbirinden bağımsız 
taşıma modellerini ücretler, tarifeler, kullanılan 
biletler ve işletim şekilleri bakımından birbirine 
bağlı kılmak kentsel düzen açısından kaçınılmaz 
olmuştur. Karmaşayı ortadan kaldırmak gerekir ki 
tam zamanlı ulaşım sağlanabilsin. 

Entegre toplu taşıma da konforu gerektirir. Tek 
bir seyahat eden için birden fazla değişik bilet 
veya ücret ödeme sistemi kullanılabilir. Ayrıca yol-
cunun şeffaf olmayan birbirinden farklı tarifelerle 
karşı karşıya kalmaması için bilgilendirilmesi ve 
seyahat süresi açısından operatörler arasındaki 
zaman çizelgelerinin birbiriyle uyumlu olması 
gerekir. Biz Bursa’da bu aşamada çok yol kat ettik, 
fakat İstanbul’dan örnek verirsek İstanbul’da bir-
den fazla işletmecinin olması, bunlar arasındaki 
organizasyon eksikliği, değişik ulaşım modları 
arasında koordinasyon sağlanamamasına neden 

 LEVENT FİDANSOY
 BURULAŞ Genel Müdürü
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oluyor. Bizi bazı konularda örnek almaya başladı-
lar. Ayrıca birbirine rekabetçi modeller fırsatçılık 
kültürünü ortaya çıkarır; taksilerde olduğu gibi” 
ifadelerini kullandı. 

BUDO’NUN TURİZME  
KATKISI OLDU

BURULAŞ Genel Müdürü Levent Fidansoy, 
entegrasyonun turist açısından; kapıdan kapıya 
tek ağ, tek tarife, tek bilet, tek ücret, azaltılmış 
seyahat süresi, para ve zaman tasarrufu, bu yerle-
şik yaşayanlar için önemli fakat turistler için daha 
önemli, operatörler ve kongre yetkilileri için orta 
ve uzun vadede toplu taşıma cazibesinin artması, 
yüksek gelir, temiz çevre, daha az tıkanıklık, sosyal 
alanların genişlemesi, yürüyüş ve bisiklete binme 
imkânını artması, kıyasıya rekabetin azaltılması 
gibi faydalarının olduğunu ifade etti. Bursa’da 
şehir içi toplu taşımayla birlikte şehirlerarası 
ulaşım hizmetleri BURULAŞ tarafından koordine 
edildiğine değinen Fidansoy şu görüşleri dile 
getirdi:

 “Bursa’yı doğudan batıya kapsayan bir raylı 
sistemimiz var. Burtram adıyla tramvaylarımız 
var. Tramvay hattını Bursa’da 120 km’ye kadar 
artırmayı hedefliyoruz. Otobüs ağımız var. Bur-
sa’da şu an ilçelerde dahil 1100 civarında otobüs 
BURULAŞ tarafından yönetiliyor. İstanbul Bursa’ya 
çok yakın ama hem yakın hem uzak. İstanbul’a 
uçakla kısa sürede gitmemiz mümkün. Fakat 
karadan dolaştığınız zaman ne zaman varacağınız 
belli değil. Bunu önlemek için deniz otobüsümüz 
var. Daha önce hizmet veren bir firma vardı ancak 
günlük sefer sayıları yetersiz olduğu ve fiyat tari-
feleriyle ilgili yolcu şikayetleri olduğu için BUDO 
markasıyla İstanbul-Bursa deniz otobüsü seferleri 
başlattık. Turizm’e katkısı olması açısından bir 
örnek vermek istiyorum. Cumartesi ve pazar gün-
leri başlangıçta yolcu sayımız oldukça azdı. Sonra 
yolcular artmaya başladı. Şu an cumartesi ve pazar 
günleri İstanbul-Bursa arasında iki yönde yoğun 
bir trafik var. Bu yolcular, günün birlik seyahat veya 
bir geceleme için Bursa’ya gelip İstanbul’a dönü-
yorlar. Sonuçta buradaki bütün ticari esnaf, yani 
turistten para kazanan bütün kesimler kazanıyor 
ve ekonomide bir canlanma yaratıyor. Yani ulaşım 
turizmi destekleyici ve ivme kazandıran bir unsur. 
Daha önce bursa havayolu ile ilgili bir çalışmamız 

oldu ama daha sonra Anadolu Jet’le yapılan 
görüşmelerden sonra Anadolu Jet Yenişehir Ha-
vaalanı’ndan sefere başladı. Başlangıçta Trabzon, 
Erzurum olarak başlayan seferler artarak Samsun, 
Muş ve Diyarbakır olarak devam etti. Önümüzdeki 
yıl Trabzon, Erzurum her gün ve Antalya, Bodrum 
gibi diğer destinasyonlar, yurt dışında da bazı 
yerlere bu seferler artırılarak devam edecek.”

İHTİYAÇLAR ARTIYOR
İstanbul-Bursa arasının deniz otobüsüyle 1 

saat 45 dakika sürdüğünü ve bunu nasıl daha 
hızlandırabilecekleri üzerinde çalıştıklarını ifade 
eden Fidansoy: “İhtiyaçlar sürekli artıyor. Daha 
önce kervanlarla gidilen yollar, artık 3 saatte 
gittiğimiz zaman uzun geliyor. İstanbul Atatürk 
havaalanında slot almak havaalanının yoğunluğu 
nedeniyle mümkün değil. İstanbul Haliç’teki 
Balat’ta denizden uçak seferleri başlattık. Bir 
şirketle anlaşmamız vardı daha sonra deniz uça-
ğını kendimiz aldık. Şu an Balat’la Gemlik Limanı 
arasında deniz uçağı, her 25 dakikada hareket 
ediyor. Gemlik’e gitmek de biraz zor, halkımız için 
daha iyisini istiyoruz. Gemlik’e gitmek yarım saat 
sürüyor. Üniversite’de bir alan bulduk ve anlaşma 
sağlandı. Kısa bir süre içerisinde de küçük uçaklara 
yönelik, İstanbul-Bursa arasında hava taşımacılığı 
daha da iyi bir noktaya gelecek. 

Heltaksi ise Avrupa’da ilk defa olan bir sistem. 
Tarifeli olarak Bursa ile İstanbul arasında ulaşım 
sağlıyor. Bursa’da BURULAŞ’ın önünden kalkıyor, 
İstanbul’da da Kadıköy, Taksim ve Atatürk havaa-
lanına iniyoruz. Helitaksi sadece işadamları değil; 
gelin alma gibi özel zamanlarda da kullanılıyor. 
Bu da değişik turistik faaliyetlere bir ivme ka-
zandırıyor. İstanbul’a yolcular arabasıyla gitmek 
istiyor, ya da Bursa’ya gelen arabasıyla geliyor. 
Çünkü arabasına ihtiyacı var. Bunun için araç 
kiralama hizmetine başladık. Şu an Mudanya 
İskelesi’nde veya İstanbul’da Kabataş İskelesi’nde 
araç kiralamanız mümkün. Ayrıca bütünleşik bilet 
sistemimiz var. Bursakart şu anda hemen her 
yerde geçerli durumda. Bunu Türkiye içerisinde 
yaygınlaştırma çalışmamız var. İlk önce İstanbul’la 
bir çalışma içine giriyoruz. İstanbul Kart’la Bursa 
Kart’ı entegre etmeyi yakın zamanda düşünüyo-
ruz” dedi. 

ULAŞIM VE 
BURSA
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İSTANBUL’LA ENTEGRASYON  
SAĞLANDI

BURULAŞ’ı tanıtan kavramlara değinen Fi-
dansoy, stratejik hedeflerinin ise: “Büyükşehir 
içinde bir bölgeden diğer bir bölgeye sık seyahati 
gerektiren durumların tespiti, çözüm önerilerinin 
oluşturulması, şehir merkezleri ve kamu hizmet 
binalarının olduğu bölgeler gibi modlara toplu 
taşıma ve kısa mesafe yürüyerek erişimlerinin 
mümkün kılınması, toplu taşımaya dair tüm tren 
ve istasyon hattı, yolcu aktarmasının yine kısa me-
safede sağlanması, ulaşım master planı ve diğer 
ulaşım modelleri hızlı tren vs planları göz önüne 
alınarak toplu ulaşım ve modlara entegrasyonun 
sağlanması, ilçelerde entegrasyonu besleyecek 
şekilde durakların ve hareket seyrinin oluşmasını 
sağlamak” olduğunu belirtti. 

Mudanya’dan Kabataş’a gerçekleşen seferlerle 
sadece Bursa’da değil, İstanbul’la da entegras-
yonun sağlandığını ifade eden Fidansoy, şunları 
söyledi:

“Kabataş’tan; Boğaz’a, otobüslerle taksime 
ve şehrin değişik yerlerine yine metro dahil ol-
mak üzere değişik araçlarla gitmemiz mümkün. 
Tramvayla tarihi merkez olan Sultanahmet veya 
Aksaray’a gitmemiz mümkün. Mudanya’dan; 
Terminal’e, Emek Metrosu’na kadar otobüsümüz 
var. İstanbul’dan gelip Bursa’nın değişik yerlerine 
otobüsle gitmek isteyenler için... Aynı şekilde 
Uludağ Üniversitesi’ne otobüsümüz var, metroyla 
da aktarmalı gitmek mümkün. Metromuz şu 

an kapsama alanı olarak Türkiye’deki en yoğun 
metrodur. Çünkü hattın iki tarafında 600 metre 
kapsama alanıyla, en fazla kapsama alanına 
sahip olan metroyuz. Bursa merkezine metroyla 
geldiğiniz zaman Şehreküstü’den, şehrin tarihi 
bölgesine besleme hatlarımızla gidebiliyorsunuz” 
şeklinde konuştu. 

ULAŞIM OLMADAN  
TURİZM OLMUYOR

Turistin beklediği şeyin nereye, nasıl gide-
ceğini bilmek olduğunu vurgulayan Fidansoy 
sözlerini şu şekilde tamamladı: “Turistik amaçlı 
olarak bir günlük ve iki günlük biletleri Mudanya 
İskelesi’nde veya BUDO’larda satıyoruz. Gelen 
turistler Bursa’daki bütün ulaşım hizmetlerinden 
tek bir kartla faydalanabiliyorlar. Yolculuk öncesi 
bilgilendirme amaçlı akıllı ulaşım rehberimiz 
var. Android’de İOS’ta, bunun indirip nereden 
nereye nasıl gidebileceğinizi görebiliyorsunuz. 30 
adet akıllı ekranlı otobüs duraklarımız var, bunu 
artırmayı planlıyoruz. Hangi otobüs, saat kaçta 
gelecek şeklinde yolcu bilgilendirme sistemimiz 
var. Yol trafik durumunu görebiliyorsunuz. Araç-
larımızı takip ediyoruz. Hangi toplu ulaşım aracı 
hangi noktada, gecikme mi var, nereden nereye 
gidiyor ve bunlarla ilgili ikaz geliyor. Görüldüğü 
gibi ulaşım olmadan turizm olmuyor. Ulaşımın gü-
venilir, konforlu olması lazım. Bunları sağladığınız 
taktirde turizmin daha iyi bir noktaya geleceğine 
inanıyorum.”
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TÜRKİYE’DE DENİZ 
TURİZMİNİN

ÖNEMİ 
KAVRANAMADI

D Marin Marinalar Koordinatörü Ali Erkan 
Bezirgan, dünyada deniz turizminin öne-

minin giderek arttığını ve ülkelerin ekonomik 
getirilerinin farkına varmasıyla bir yarış içine 
girdiklerini belirterek, “Deniz turizminin en büyük 
önemi; sürdürülebilir olmasından, rekabet avan-
tajlarından, kar marjının ve katma değerlerinin 
yüksek olmasından kaynaklanıyor” dedi.

Uluslararası deniz turizmine bakıldığında 20. 
yüzyılın son çeyreğinde dünyada önemli geliş-
melerin yakalandığını ve bu trendin 21. yüzyılda 
devam edeceğinin kesin olduğunu belirten D 
Marin Marinalar Koordinatörü Ali Erkan Bezirgan: 
“Son yıllarda popüler olmaya başlayan bu deniz 
eğlence, dinlence endüstrisi olarak tanımlanan 
deniz turizmi toplumların bütün kesimlerine 
yayılan bir endüstri haline geldi. Getirilerin ta-
rafl arca anlaşılması daha çok kişi tarafından takip 
edilen bir alan olması dolayısıyla yatırımlardaki 
bu artışın süreklilik kazanarak devam edeceği 
söylenebilir. Avrupa ülkelerinden kaynaklanan 
potansiyel için Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler de 
deniz turizmi için alt yapılarına ağırlık vermeye 
başlamışlardır. Çünkü deniz turizminin en büyük 
önemi; sürdürülebilir olmasından, rekabet avan-
tajlarından, kar marjının ve katma değerlerinin 
yüksek olmasından kaynaklanıyor. 

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Akdeniz’de iki tane 
yat turizmi ortaya çıkmış. Biri Türkiye’yi de kapsa-
yan Akdeniz bölgesi ve Karayipler. Ülkemizdeki 
özellikle Akdeniz’in korunaklı koylara sahip olma-
sı, turizm sezonunun uzun olması Akdeniz’e olan 
ilgiyi artırmış ve bundan da en çok faydalanan 
ülkeler 1940’lardan sonra Fransa, ispanya ve 
İtalya olmuştur. Rakamlara bakarsak, dünyada 24 
bin marina sayısı var ve bunun 16.500’ü ABD’de 

Avrupa, Asya ve Avustralya’da 7500 marina var. 
4.5 milyon denizlerde gezdiği düşünülmek-
te ve bunun 3,5 milyonu ABD’de dolaşmakta. 
Avrupa kıtasında 750 bin yat trafik yoğunluğu 
değerlendirilmekte, bunun 600 bininin Akdeniz 
çanağında, 150 bini de İskandinav ve diğer ülkeler 
paylaşmaktadır” dedi. 

ÖNEMİ KAVRANAMADI
Ülkemizde deniz turizminin, ülke ekonomisi ve 

turizmi için öneminin yeterince kavranmadığını 
ifade eden Bezirgan şunları söyledi:

“Ülkemizde yabancı bayraklı yatların kalması 
1983 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Yasası ile önü açıldı. Çünkü daha önce bir 
ülkeye gelen yabancı bayraklı bir yat, en fazla üç ay 
kalabiliyordu ve ondan sonra ülkemizi terk etmek 
zorundaydı ancak bu yasayla yabancı yatların ülke-
mizde kalışı uzadı. Deniz turizminden bir noktada 
kruvaziyer, marinacılık, yatçılık, su altı ve su üstü 
su sporları, günü birlik geziler ve feribotçuluk gibi 
birçok alanda faydalanabiliyoruz. Fakat en yoğun 
olduğu bölgeler Ege ve Akdeniz kıyılarıdır, çünkü 
her türlü havaya göre barınma imkanı sağlaması, 
iklim yumuşaklığı bu bölgeye avantaj sağlıyor. 

ULAŞIM VE 
BURSA

 ALİ ERKAN BEZİRGAN
  D Marin Marinalar Koordinatörü
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Türkiye’de çok büyük bir kavram kargaşası var. 
Kruvaziyer Liman İşletmeciliği, Gemi İşletmeciliği, 
Feribot İşletmeciliği, Yat Limanı İşletmeciliği yani 
Marinalar, Yat İşletmecileri bu da ikiye ayrılıyor 
ülkemizde Mürettebatlı Yat İşletmeciliği mavi tur 
diye tabir ettiğimiz, diğeri de Mürettebatsız Yat 
İşletmeciliği, Su altı & Su üstü sporları,  Günlük 
Gezi Tekne İşletmeleri, Gezi Tekneleri, Boğaz 
Gezisi Düzenleyen Turistik Amaçlı Gezi Tekneleri, 
Yüzer Otel, Yüzer Lokanta, Su üstünde veya Su 
altında hareket eden deniz turizm araçları. Son 
üçü ülkemizde şu an yapılamıyor.” 

SÜREKLİLİĞİ İNSAN 
İLİŞKİSİNE BAĞLIDIR

Yat limanlarının artık ülkemizde sadece bir 
geçiş yeri ya da tekne park alanı değil, o bölge-
deki insanıyla beraber, oraya gelen konuklarıyla, 
topluluklara hizmet veren hizmet veren sosyal ve 
aktif mekanlar olarak yeni yaşam merkezi haline 
gelmeye başladıklarına dikkat çeken Bezirgan: 
“Yat Limanı İşletmeciliği bir hizmet endüstrisi 
olup, üretim, satış ya da hizmet bazlı iş kolların-
dan daha farklı bir işletmecilik olmayıp yapısı 
ve sürekliliği insan ilişkisine bağlıdır. Ülkemize 
baktığımız zaman aslında yatların barınma ko-
naklama sorunu 1960’lı yıllarda düşünülmüş 
daha sonra devletimiz tarafından ilk kez 1967 
yılında “Bakanlıklar Arası Yat Limanlarını Planlama 
ve Teknik Komisyonu” kurulmuştur. 1968-1972 
yılları yat limanlarının inşa edilmesi planlanmış 
1970 li yıllardan sonra özel sektör tarafından 
yapılan birkaç kıyı tesisi dışında ki tüm barınak, 
balıkçı barınakları kamu tarafından yapılmıştır. 
80´li yıllarda Turizm Bankası’nın yan kuruluşu 
olan TURBAN tarafından marinacılık sektöründe 
gelişme sağlanmış ve daha sonra ihaleyle özel 
sektöre devredilmiş. Türkiye’nin marinalarına 
baktığımızda 1976’da Bodrum, 1977’de Kuşadası 
ve bir özel sektör marinası olan 1976 Çeşme Altın-
yunus’ta vardır” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCI SORUN YAŞIYOR
Kıyıdan başka bir yerde yapılmaları mümkün ol-

mayan kıyı tesisleri yatırımlarının çeşitli kanun ve 
yönetmeliklerle düzenlendiğini belirten Bezirgan, 
görüşlerinde şu ifadelere yer verdi:

“Valiliklerden başlayıp, Belediyeler, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 
ve ilgisine göre diğer ilgili kuruluşlardan oluşan 
bir bürokrasi zinciri içerisinde, yatırımcı hemen 
hemen ülkemizde mevcut birçok kamu kurum-
larından izin ve onay almak zorundadır. Bütün 
problem, burada başlıyor. Çünkü devlet tarafından 
tarif edilen en büyük problem yatırımcıya deniz, 
kara, dolgu önerisi. Ondan sonraki bütün işlem-
lerin yatırımcı tarafından tamamlamasını isten-
mektedir. Bu da Türkiye de birebir takip edildiği 
zaman dahi 5 ila 10 yıllık zamana yayılmaktadır. 
Bu da küresel ekonomik şartlarda yatırımcının 
5-10 yıllık ön hazırlığa girmesi yatırımcı için büyük 
risktir. Marmara Bölgesi’nde dönemin Ulaştır-
ma Bakanlığı tarafından 2010 yılında yapılan 
çalışmada 23 adet koy, liman ve yerleşim alanı 
yat turizmi için irdelenmiştir. Bölgede yer alan 
tüm koy ve limanların yat limanı ve demirleme 
amacıyla kullanılabilir. Şu anda kapasitesi 3,270 
adettir. 20 noktada, balıkçı barınakları da dahil 
olmak üzere yapılacak düzenlemelerle, 3,245 
adet bağlama yeri yaratılarak yat limanı olarak 
hizmet alınabileceği o zamanki master planda 
belirtilmiştir. Uluslararası yat limanı kapasitele-
rinin dağılımlarına bakarsak Türkiye’nin %2’lik 
bir bağlama kapasitesi var. Bölge dağılımlarına 
baktığımızda Marmara Bölgesi’nde 7652 deniz ve 
1640 kara olmak üzere 9292’dir. Ege Bölgesi’nde 
ise 10544 denizde, 50290 karada olmak üzere 
toplam 15564 bağlama kapasitesi var. Akdeniz’de 
ise 2504 denizde, 1480 karada olmak üzere 3984 
bağlama kapasitesi var. KKTC’de ise 390 denizde, 
140 karada olmak üzere 530 bağlama kapasitesi 
vardır. 2015 itibariyle toplam bağlama kapasi-
temiz denizde 21090, karada 8280 ve toplam 
29370’dir.” 

AHŞAP YAT FİLOSUNDA  
BİR NUMARAYIZ

Ülkemizde 1970’li yıllarda Mavi yolculuk adı 
ile büyük balıkçı tekneleri tarafından başlatılan 
Bodrum ve Gökova koyu deniz gezilerinin ilk yat 
işletmeciliği hareketlerini başlattığını ifade eden 
Bezirgan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Akdeniz’deki rüzgarlar ve mevsim uzunluğu 
yatçılığı buraya kaydırmıştır. Yat İşletmeciliğinin 
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büyümesinde iki emel neden bulunmuştur. Bun-
lardan ilki; klasik tatil ihtiyacı olarak nitelendirilen 
deniz, kum ve güneşten sıkılan insanların, geçici 
bir süre için de olsa değişik faaliyet arayışlarına 
girmesi böylece yeni bir potansiyel talebini yani 
yat işletmeciliğinin yaratılmasına neden olmuştur. 
İkinci sebep ise; daha önceleri yat turizminin çok 
lüks ve pahalı bir turizm faaliyeti olduğu yönünde-
ki izlenimlerin silinmiş, artık her tür gelir grubuna 
olanak sağlayacak bir turizm faaliyeti olduğunun 
yaygınlaşmaya başlamasıdır. Böylece yat kira-
layacak müşteri bir mal veya servis değil, belirli 
memnuniyetleri satın alıyor. Ülkemizde daha çok 
yabancı bayraklı yatlarla çalışan ticari işletmeler, 
mürettebatsız olarak kiraya vermektedir. Aslında 
yat işletmeciliği işi her ne kadar denizcilik sektö-
rü iş kolu olsa da, aynı zamanda turizm hizmet 
sektörüdür. Çünkü Yat İşletmeleri otellerle aynı 
işi yapmaktadır, tek farkı deniz üstünde olması. 
Otellerde KDV oranı %8 uygulanırken, mavi yol-
culuk hizmeti veren yat işletmeleri ise % 18 KDV 
ödemektedirler. Bu da haksız bir rekabete sebep 
oluyor çünkü yabancı bayraklı tekneler pazarlığı 
yurt dışında yaptığı için hiçbir zaman KDV öde-
miyor. Yurt içindeki işletmeci %18 KDV ödemek 
zorunda kalıyor. Dünya’da ahşap yat filosunda 
bir numarayız. Son yıllarda bu sektörü elimizden 
Hırvatistan, Yunanistan almaya çalışıyor. Ancak, 
bizim dikkat etmemiz gereken konu; Kullanılan 
koyların imara açılması, koylarda yat sayısının 
artması, konaklama tesislerinin fazlalaşmasıyla 
gürültü ve görüntü kirliliklerinin artması gibi 
sebepler deniz turizminde sıkıntı yaratmaktadır.”    

TURNAROUND LİMANI OLABİLİRİZ
Dünyada kullanılan 14 destinasyon olduğunu 

ve Türkiye’nin 11. destinasyon olarak kaldığını 
ifade eden Bezirgan: “Dünyada 4 büyük kru-
vaziyer gemi işletmesi grubu bulunmaktadır. 
Bunların gemi sayısı 275 ve yatak sayısı 462 bin 
civarında. Her gemi ortalama 1000-1200 personel 
çalıştırmaktadır. Günümüzde Kruvaziyer Liman İş-
letmeciliği ise 2 farklı tip liman işletmeciliğinden 
oluşmaktadır. Seyahat Başlangıç ve Bitiş Limanları 
ve Uğrak Limanları. Türkiye’de daha çok uğrak li-
manlar bulunuyor. Çünkü gemi ile seyahat edecek 
olan tüm yolcular, geminin kalkacağı ülkeye ve 
liman şehrine önceden seyahat etmekte, yolculuk 
öncesi ve sonrasında otelde konaklamakta ve pek 

çok aktivitede bulunmaktadır. Ülkemize gelen 
gemiler 6 ila 14 saat arasında kalmaktadır. Bu 
nedenle yolcuların yarattığı katma değer sınırlı 
olmaktadır. Ülkemizin Turnaround Limanı ola-
bilmesi için en önemli unsurları sağlayabiliriz. 
Bunlar ziyaret edilmesi hedeflenen cazip kruva-
ziyer Destinasyon ülkesinin coğrafi olarak yakın 
olması, kaynak pazar ülkelerine coğrafi olarak 
yakın olmak ya da coğrafi uzaklık söz konusu 
ise son derece etkin uluslararası bir hava ulaşım 
ağına sahip olmak, her biri 2000 ila 3000 arası 
yolcu taşıyan 3-4 dev geminin mevcut olacağı 
varsayıldığında 2-3 günlük konaklamalara imkan 
verebilecek 7000-8000 adet yüksek nitelikli yatak 
sayısı gerekiyor.

Aynı şekilde havaalanlarına benzer bir nitelikte 
binlerce yolcunun “Boarding” işlemlerini ve 
6.000 ila 10.000 yolcu bagajını depolayacak, 
güvenlik taramasından geçirebilecek ve gemiye 
yükleyebilecek teknik donama sahip olması 
gerekmektedir. Gemilerin akaryakıt, kumanya, 
atık alımı, teknik bakım-onarım hizmetini alabi-
leceği tedarikçilerin de bulunması gerekiyor. Bu 
nedenle gerekli etkin uluslararası bir hava ulaşım 
ağının, gerekse nitelikli konaklama imkanlarının 
kruvaziyer sektörüne entegre edilmesi hususun-
da gerekli eşgüdümün sağlanması gerekir. Son 
yıllarda ülkemiz insanı tarafında da tercih edilen 
tatil şekli olarak da kruvaziyer seçilmektedir. En 
çok da Kuşadası, İzmir ve İstanbul katılımlı gemi 
seyahatleri giderek yaygınlaşmaktadır. Ülke-
mizdeki Kruvaziyer Gemi İşletmeciliğine ağırlık 
vereceksek o zaman bir ana limanda olabilecek 
potansiyele sahip olduğundan, Kruvaziyer Gemi 
İşletmeciliğinin teşvik edilmesi, yolcu gemilerinin 
inşasına yönelik olarak Gemi İnşa Sektörü ’nün 
teşvik edilmesi, ülkemizin Kruvaziyer turizminde 
tanıtımı için etkin tanıtım kampanyaları düzen-
lenmesi gerekmektedir” dedi.

KDV %8’E İNDİRİLMELİ
Ülkemizde feribot yolcu taşımacılığının yurtiçi 

ve yurtdışı olmak üzere iki türlü yapıldığını belir-
ten Bezirgan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Ülkemizde Feribot İşletmeciliği Yolcu Gemisi 
statüsünde ve 300 groston altında olan feribot-
larımız yakın sefer yolculuk yapmalarına rağmen 
ne yazık ki büyük kruvaziyer gemiler ile aynı 
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şartlarda değerlendirilmektedir. Birçok bürokratik 
sorunlar yaşamaktadırlar. Bu nedenle de yurtiçi 
ve yurtdışı Feribot İşletmelerine daha fazla teşvik 
ve muafiyetler sağlanmalıdır. Çünkü taşıdığı yük 
insan ve turisttir. Burada da aynı sorun var. Deniz 
yolcu taşımacılığında %18 olan KDV oranı var. 
Bunun da hiç değilse oteller gibi %8’e indirilmesi 
gerekmektedir. Yurt dışına baktığımız zaman daha 
çok, yakın olduğu için Yunan Adalarına feribot 
seferleri ile yurtdışı seferler yapılmaktadır. Kalkış 
limanlarımıza sadece bir-iki saat mesafedeki 
Yunanistan’ın Adalarına her ne kadar çok kısa 
süreli seferler olmasına rağmen, aslında yolcu 
taşımacılığından ziyade günübirlik turistik ge-
ziler niteliğinde olan bu seferler statüsü gereği 
Uluslararası Yolcu Taşımacılığının uygulamaları 
ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.” 

AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ
Su üstü sporlarının; “Su üstünde gezi spor ve 

eğlence amaçlı faaliyetlerin yapıldığı katamaran, 
sörf, yelken, kano ve benzeri, deniz bisikleti gibi 
makine dışında güçlerle hareket eden ya da deniz 
motosikleti ve benzeri gibi motorlu kişisel deniz 
araçları ile yedeğinde banana, ringo gibi şişme 
deniz oyuncakları, su kayağı çekebilen, paraşüt 
uçurabilen mürettebatlı veya mürettebatsız gün 
içinde kısa sürelerle kiraya verilebilen, bağlama 
kütüğünde “Ticari Sürat Teknesi” olarak kayıtlı 
deniz turizmi araçları” olarak tanımlandığını ifade 
eden Bezirgan, şöyle devam etti: 

“Burada en önemli sorun, su sporları için özel 
yerler belirleniyor ama ne yazık ki yüzme alanları 
% 99 yasal değildir. Yani su üstü sporları için nasıl 
alan belirleniyorsa, insanların yüzme alanlarının 
da belirlenmesi lazım. Bu alanlarla ilgili yasal dü-
zenleme 618 sayılı Kanun ve Limanlar Yönetme-
liği’nde olmasına rağmen pratikte uygulama ya-
pılmamaktadır. Günümüz koşullarında güvenlik 
için deniz yüzeyinin kullanım koşullarına herkes 
uymak zorundadır. Su altı sporlarına baktığımız 
zaman, turistik bölgelerdeki popüler dalış alanları 
süratle belirlenmeli ve koruma altına alınmalıdır. 
Burada en önemli sorun Ticari Dalış Merkezleri 

ile Sportif Dalış Kulübü statülerinin belirlenerek 
ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Günlük 
Gezi teknelerine baktığımız zaman buradaki en 
büyük problem kapasite konusunda Ulaştırma 
ve Habercilik, Denizcilik Bakanlığımız ile Kültür 
Ve Turizm Bakanlığımız arasında koordinasyon 
sağlanamıyor. Çünkü farklı farklı değerlendiriliyor 
ve ortaya kapasite sorunu çıkıyor” açıklamasında 
bulundu.  

SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇILMALI
Türk Denizciliğinin gelişmesi için önerilerde 

bulunan Bezirgan konuşmasını şu sözlerle ta-
mamladı: “Ülkemizde kıyı tesislerimizin sayı ve 
kapasitelerini arttırmamız ve bunları tüm kıyıla-
rımıza yaymamız gerekiyor. Türk Denizciliğinin 
gelişmesi, ülke ekonomisine çok önemli girdiler 
sağlaması ve Türk halkının refah seviyesinin 
yükselmesi açısından sektörün önünü nasıl aça-
cağımızı planlamalıyız. Deniz turizmi sektörün-
de mevzuat fazlalığı ve karışıklığı var. Bunların 
açıklanması ve temizlenmesi gerekir. Kıyı Master 
Planları ile kıyılardaki sağlıksız yapılaşmaların 
önlenmesi, en yoğun kullanılan bölgelerin kapa-
sitelerinin belirlenmesi ve korunmaya alınması 
gerekir. Kamu kurumları arasındaki koordinasyon 
eksikliğinden birbiriyle çelişen prosedürler ve 
uygulamalar var. En önemli şeylerden biri ‘Temiz 
Deniz’e sahip olmamız ve denizlerimizi temiz 
tutmamız. Kıyı tesislerinin varlık nedenlerinden 
olup; hangi bölge veya konumda olursa olsun de-
nizlerinin kirlenmesini önleyemeyen yerlerde kıyı 
tesisinin geleceğinden bahsedemeyiz. Ülkemizde 
maalesef karadan denize bırakılan atıklar denizi 
kirletiyor. Tarihte denizciliğe erken adım atmış 
uluslar, günümüzde hala o ilk adımların ivmesi 
ile gelişmelerine devam ediyorlar, yenileniyorlar, 
hiç yavaşlamıyorlar. Kuvvetli ekonomilere sahip 
ulusların arkasında tarihten gelen denizcilikleri 
mutlaka vardır. Teknolojik yatırımların ülkemize 
sağlayacağı sosyal ve ekonomik katkılarının yanı 
sıra bölgelerindeki işsizliğe karşı bir çözüm yolu 
olacağı unutulmalıdır. İyi yaşamak için kuvvetli 
olmak, kuvvetli olmak için yatırım sahibi olmak 
temel koşuldur.”
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BURSA KONGRE İÇİN
ELVERİŞLİ BİR ŞEHİR

ULAŞIM VE 
BURSA

Türkiye ve dünyada havacılık sektöründeki 
gelişmeleri aktaran THY Pazarlama ve Satış 

Yurtiçi Başkanı Halil İbrahim Polat, Bursa’nın avan-
tajlı şehirlerden biri olduğunu belirterek, Miles 
Sektörü karar vericilerinin Bursa’da ağırlanması-
nın tanıtım açısından önemli olduğunu ifade etti. 

THY Pazarlama ve Satış Yurtiçi Başkanı Halil 
İbrahim Polat; Havayolu sektörü olarak Dünya’da 
havacılık, Türkiye’de havacılık, Türk havayolları ve 
Bursa hava yolu ulaştırma sektörü konularında 
hem teorik bilgiler hem de pratik bilgiler paylaştı. 
Dünya genelinde şu anda 3.3 milyar yolcunun 
olduğunu ve 2034 yılında 7.3 milyara çıkma-
sının planlandığını belirten Polat: “ Türkiye’de 
ise 123 milyon hava yolu yolcumuz var ve 2034 
yılında 381 milyon olacağı tahmin ediliyor. Dünya 
genelinde trafiğin ağırlık merkezi var. 1971’de 
ABD ile Avrupa’nın tam ortasındaydı. Dünya 
üzerindeki tüm yolculukların coğrafi ortalamasını 
hesapladığınızda o bölgeyi işaret ediyordu. Yıllar 
ilerledikçe doğuya doğru kaydı. Bugün Akdeniz 
açıklarında, gelecekte biraz daha doğuya kayması 
bekleniyor. Türkiye ile Mısır ortalarında bir yere 
gelmesi tahmin ediliyor. Sadece bu coğrafi açıdan 
düşündüğümüzde aslında Türkiye, İstanbul, Bursa 
dünyanın havayolu ulaştırmasına çok yakın bir 
noktada konumlanmış durumda” dedi. 

Havayolu sektörünün ekonomik katkısına ba-
kıldığında dünyada gayrisafi milli hasılanın 20 
yıl sonra % 4,1’inin havacılık sektöründen gele-
ceğini ifade eden Polat, Türkiye’de şu an itibariyle 
gayrisafi milli hasılanın % 6’ya yakınının havacılık 
sektöründen geldiğini ve 20 yıl sonra % 7’sinin bu 
sektörden olacağının tahmin edildiğini belirterek, 
“Dünyada havaalanlarının durumuna baktığımız-
da ilk sırada Pekin var. Gelecekte ise en büyük 
havaalanı muhtemelen Pekin havalimanı olacak. 

Dördüncü sırada İstanbul Havalimanı olacak. Tabi 
İstanbul’daki yeni havalimanının inşaatı tamam-
landığında ve yeni oyuncular devreye girdiğinde 
bu oran değişebilir. Bizim de temennimiz o yön-
de” diye konuştu.  

THY SÜREKLİ BÜYÜYOR
Türkiye’deki havacılık sektör verilerini aktaran 

Polat, şöyle devam etti: 

“Sadece THY değil genel sektör ortalamalarına 
göre uçak sayısı 2003’te 162 iken bugün 482. Dış 
hat yolcu sayısında % 221 artış var. İç hat yolcu 
sayısında % 760. Son yıllardaki havacılık sektö-
ründeki gelişmeleri hep beraber takip ediyoruz. 
Havalimanları sayısında da % 100 civarında bir 
artış var. Dünyaya baktığımızda 2002 yılından bu 
zamana kadar bazıları kapasitelerini azaltmaya git-
tiler ya da stabil kaldılar. Türk Hava Yolları özelinde 
ise 2002’den bu yana hiçbir zaman kapasitesini 
azaltmadan veya stabil duruma getirmeden de-
vamlı artıran bir hava yolu. Dünya ortalamasına 
bakıldığında ağırlıklı olarak kapasite azaltılıyor 
veya stabil gidiyor. Türk Hava Yolları diğer bazı 
hava yolları ile hızlı bir büyüme içinde. Dünyada 
en fazla ülkeye uçan şu anda Türk havayolları. 
Dünyada en fazla dış hat noktasına uçan yine 

 HALİL İBRAHİM POLAT 
 THY Yurt içi Pazarlama ve Satış
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Türk hava yolları. Dünyadaki en büyük 13. filo Türk 
havayollarına ait” diye konuştu. Havacılığın orta-
lama ağırlık merkezi dikkate alındığında coğrafi 
avantajın öneminin daha da arttığını vurgulayan 
Polat: “İstanbul Afrika kıtasını Avrupa’ya, Avrupa 
kıtasını Asya’ya, Afrika’yı Ortadoğu’ya, Ortadoğu’yu 
Asya ve Avrupa’ya birbirine bağlayan çok kritik bir 
dönüm noktasında. Bugün Afrika’dan Asya’ya veya 
Ortadoğu’dan Asya’ya giden yolcuların, Avrupa’ya 
göre İstanbul’u kullanmaları kendileri açısından 3 
saat fark ettiriyor. 3 saat daha hızlı gidebiliyorlar. 
Özellikle İstanbul’u ve Türkiye’yi ticari açıdan bu 
olağanüstü bir avantaj durumuna geçiriyor.”  

BURSA DEZAVANTAJLI DEĞİL
Bursa’da hangi sektörlere destek verilmesi 

gerektiğine de değinen Polat: “Toplantı sektörüne 
Bursa’nın son derece elverişli olduğunu düşünü-
yorum. Kongre destinasyonu için şehirlerin özel-
liklerine baktığımızda, ilk olarak destinasyonun 
cazip olması lazım. Alt yapı yeterli olmalı, tutarlı 
fiyat politikaları ve tanıtım pazarlama önemli. 
Tanıtım pazarlama çok kritik, Miles Sektörü’nün 
karar vericilerini Bursa’da ağırlamak, Bursa’nın 
alt yapısını göstermek, Bursa’nın ulaşım imkanını 
göstermek aslında Bursa için kritik bir ürün olabi-
lir. Bursa gelecekte bunu planlarsa, biz de destek 
sağlarız. Güvenlik de önemli. Ayrıca kongrecilerin 
yakın zamanda aynı kongre için seçilmeme gibi 
bir kriterleri de var. Ulaşılabilirlik önemli. Bursa, 
ulaşılabilir şehirler anlamında kesinlikle dezavan-
tajlı bir durumda değil. Bazı dezavantajları var; 
İstanbul’a yakın olması aslında bir dezavantajdır. 
Biraz daha uzak olsaydı, havacılık sektörü açısın-
dan daha fazla uçuşun yapılması zorunlu olurdu. 
Ama yakın olduğu zaman yolcular uçakla seyahat 
süresi kadar karayoluyla gidebildikleri için uçağı 
tercih etmiyorlar” dedi. 

UÇUŞLARA TAKILMAMAK  
GEREKİYOR

Kongre sektörüyle ilgili İstanbul’un dünyada 
9. sırada yer aldığına dikkat çeken Polat, Bursa’da 
düzenlenen 8 uluslararası kongre sayısının Bursa 
için çok küçük bir rakam olduğunu belirterek: 
“Bursa’ya doğrudan uçuş soruluyor, Bursa’ya 
doğrudan uçuş yok. Miles Sektörü açısından 
baktığımızda önemli kongre şehirlerine doğrudan 
uçuş yok. Bursa’ya benzer ulaşım avantajlarına 
sahipler. Ama çok ciddi kongre misafiri ağırlıyorlar. 

Dolayısıyla doğrudan uçuşlara takılmamak gereki-
yor. Bursa’nın pazarlama ve tanıtıma ihtiyacı var. 
Kongre turizmine desteğimiz ise, tüm dünyadan 
indirimler var. Golf başka bir sektör. Türkiye’de golf 
sahaları en fazla Antalya’da bulunuyor. Bursa’da 
maalesef golf sahası yok. Golf diğer turistlerden 
çok daha fazla gelir bırakıyor. Şehirler, normal 
turistin bıraktığı gelirin üç katı gelir elde ediyor. 
Ama golf yatırımı birkaç yılda geri alınabilecek 
bir yatırım değil. Geleceğe yönelik adım atıyorsak 
golfu dikkate almak gerektiğini düşünüyorum” 
açıklamasında bulundu. 

Sağlık turizminde Bursa’nın büyük avantajları-
nın olduğunu hatırlatan Polat, THY olarak Sağlık 
turizmine teşvik ve indirimlerle katkı da bulun-
duklarını ifade ederek: “Yolcularımıza sınıfına göre 
değişen birtakım indirimlerimiz var. Teşvikler var 
ve refakatçilere de aynı imkanları sağlıyoruz. Fazla 
bagaj hakkı veriyoruz. Ücretsiz değişimi veriyoruz 
ki sağlık sektöründe bu önemli. Muayene ve tedavi 
süreçlerinin değişmesi nedeniyle yolcuların mağ-
dur olmasının önüne geçmiş oluyoruz. Ekonomi 
bakanlığı ile bir protokol yaptık. Ortadoğu’dan 
Doğu Afrika’dan, Balkanlardan ve Afrika’dan gelen 
sağlık turistlerine % 50 yolculuk paralarını iade 
ediyoruz. Bunun bir üst limiti var” dedi. 

ENGELLERİ AŞMAMIZ LAZIM
Bursa’dan günümüz itibariyle Anadolu Jet mar-

kasıyla; Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Muş ve 
Diyarbakır’a seferlerin olduğunu ve İstanbul’un 
Bursa için büyük bir ulaşım noktası olduğunu 
belirten Polat sözlerini şöyle tamamladı: 

“Bursa’dan İstanbul’a yolculuğu ortalama 3 
saat kabul ettiğimizde Atatürk Havalimanı’ndan 
3 saat içinde uçakla ulaşılabilen 113 nokta var. 
Dolayısıyla üzerine 3 saat ilave ettiğinizde ortala-
ma 6 saatlik bir yolculuk ile Bursa’dan dünyanın 
113 noktasına ulaşma imkanına sahibiz. 5 saatte 
ulaşabildiğimiz nokta sayısı da yaklaşık 200. 
5 saat ilave ettiğimizde yani 8 saatte, medeni 
bir saatte çıktığınızda dünyanın 200 noktasına 
ulaşma şansına sahipsiniz. Bütün havalimanları 2 
saat içinde 6 noktaya, 4 saat içinde de 7-8 noktaya 
ulaşım imkanına sahip. Bursa ile Sabiha Gökçen 
ve Bursa ile Atatürk Havalimanları arasındaki ula-
şımı kuvvetlendirmemiz, önümüzdeki engelleri 
biraz aşmamız lazım. Bununla ilgili epey alt yapı 
yatırımı gerekiyor.”
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“Bursa’yı bir Roma, Madrid, Cordoba, Sevilla 
yapacak aynı kalitedeki turisti Bursa’ya 

getirmek istiyorsak bunu sadece sloganlarla yapa-
mayız. Çok daha alt çalışmaları olması gerekiyor” 
diyen Hüseyin Baraner, “Bütün kurumlar iptal 
edilmeli ve Türkiye’nin turizm gemisi, kaptanlar 
birliğiyle yönetilmeli” diyerek farklı bir öneri 
sundu.

Türkiye’deki turizmin gelişimiyle ilgili örnekler 
vererek konuşmasına başlayan Hüseyin Baraner; 
“Bursa’ya 80’li yıllarda Avrupa’dan en çok turist 
getiren şirketlerin de pazarlama müdürlüklerini 
genelde ben Avrupa tarafında yaptım. Bursa Av-
rupa piyasalarında altın çağını da 82-90 yılları ara-
sında yaşadı diyebiliriz. Çok istenilen ve Avrupa’da 
da kolay pazarlanabilen bir destinasyondu. Dünya 
tamamıyla bütün enerjisiyle, bilgisiyle, parasıyla, 
siyasetiyle turizme yöneldi. 20 yıl önce turizm 
güzel bir konuydu ve ekti. Şimdi turizm ana parça 
oldu. Bursa kendine yol ve gelecek arayan açısın-
dan baktığımızda kesinlikle tek değil. 1985’ten 
sonra özellikle Akdeniz’de sonra da Ege’de yatak 
arzı başladı. Daha gerçekçi bir hale büründü piya-
salar. Bize sormaya başladılar; tamam bu peyniri 
veriyorsun da bu neden yapılıyor demeye başladı 
insanlar mesela. Evvelden turistler sadece dinler-
lerdi, fotoğraf çekerlerdi, güzel sözler insanları çok 
mutlu etti. Bu 1985’ten 2000’e kadar gitti aşağı 
yukarı. 2000’den sonra birçok şey değişti. Bizi 
en çok zorlayan olayların başında turist gerçek 
anlamda doydu ve heyecanı kayboldu. Sokakta 
Avrupa’da kime sorsanız 2000’li yılların başında 
her yere gidip, her yeri gören heyecan vermeyen 
ve bizi de yoran yorumlarla piyasalarda karşı kar-
şıya kaldık. Eskiden uyduruk stantlarla insanların 
ilgisini çekerken, bu tarihlerde en iyisiyle bile 

mutlu edemediğimizi gördük. İlginin azıldığını 
gördük açıkçası. İnsanlar bir de bu yorumlara 
siyasi görüşlerini eklediler. İnsan Hakları turizmi 
de konu olmaya başladı. Zaman zaman soruyorlar 
o otelin sahibi kim, hangi parayla yaptı, hangi 
siyasi görüşe ait, yaptığı sosyal çalışmalar var mı? 
Bunları bilmeden, bu yeni düşünce kutularının 
içlerini doldurmadan yapılan tanıtımlar, reklamlar 
ve sloganlar ofsayt durumuna düşürdü. Hatta para 
harcamanıza rağmen gülünç duruma düşürdü. 
Mesela 1997 yılında 30 bin marktı ve büyük bir 
beklentiyle Almanya’nın en seçkin gazetesine 
reklam vermiştim. O dönem için servetti. Bizim 
sekizinci sayfadan çıktı, ikinci sayfada tam sayfa 
fili cinayetlerin ülkesi Türkiye diye haber vardı. 
20 telefon alamadık. Öyle bir dünyada yaşıyoruz 
ki, içini dolduramadığınız, sizden olmayan hiçbir 
şeyin reklamını yapamazsınız ya o sözcüğün için-
de gerçek dokunuz kokunuz var. Ya da çalınmış 
alınmış parası ödenmiş bir sözcük müşterinin gö-
zünde. Dünya bu yola girdi. Eğer kültür diyorsanız, 
hangi kültür diyor. Sen o kültürü paylaşıyor musun 
diye soruyor mesela. Bize soruyor, İstanbul’da niye 
kilise açmıyorsunuz, Almanya’da 2 bin cami yaptık 
diyor. Sorun nerede diyor. Bunları tartışmak zo-
runda Türkiye. Türkiye’nin böyle komplekslerinin 

TÜRKİYE’NİN TURİZM 
GEMİSİ

KAPTANLAR 
BİRLİĞİYLE 

YÖNETİLMELİ

 HÜSEYİN BARANER
 Germanyfans GMBH



............................................................................................................................................................. 18 - 19 Aralık 2015

63

olmaması gerekiyor. Bunları da yaşatmamamız 
lazım. Mesela hoşgörü diyoruz, bazı sorularda ama 
ikna edemiyoruz. Bu tür konular turizmin içine o 
kadar çok girdi ki eğer konumuz kültür turizmi ise 
yüksek, paralı, dünyayı anlayan, okuyan, seven 
kültürlü insanları getirmek ise” dedi. 

ALT ÇALIŞMA YAPILMALI
Baraner sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bursa’yı bir Roma, Madrid, Cordoba, Sevilla 
yapacak aynı kalitedeki turisti Bursa’ya getirmek 
istiyorsak bunu sadece sloganlarla yapamayız. 
Çok daha alt çalışmaları olması gerekiyor. Bir 
judo sporu gibi, kuşak kuşak, renk renk en üst 
kuşağa ulaşabiliyorsunuz. Çünkü piyasalar bunu 
kabul etmiyor, inandırıcı olamıyorsunuz, inandırıcı 
olmayınca da sadece kendiniz seviniyorsunuz. 
Bakın harika bir slogan. Ne kadar güzel değil mi 
diyorsunuz yanınızdaki çalışana ya da eşinize. 
Ulaştığınız kişi sayısı 5-10 ya da 100. milyonlara 
ulaşamıyorsunuz. Bu söylediklerim diğer ülkeler 
için de geçerli sadece Türkiye özelinde konuş-
muyorum. Türkiye çok hızlı gelişti, 1978 yılında 
mesela temiz yatak, çarşaf ve suyun tanıtımını 
yapıyorduk. Soruyorlardı gerçekten sıcak su, radyo, 
televizyon var mı diye. Ben 160 ülkeye gittim ama 
hiçbir yerde Türkler kadar çalışkan ve turizmde 
hoşgörülü, temiz, her şeye rağmen insana kalpten 
dürüstçe hizmet eden bir toplum görmedim. Diğer 
eksikliklerimizi de kapatan en önemli konu bu. Şu 
an dünyada tartışmasız iki tane Türkiye’nin markası 
var. En kültürlü paralı turistten, en parasızına kadar 
iki tane ayakta alkışlandığımız konu var. 

Biri misafirperverliğimiz. Bunu daha kurum-
sallaştırmamız gerekiyor. Büyük reklamlardan 
önce bunu bozmamamız gerekiyor. İkincisi ise 
Türkiye’nin isim yöre olarak en büyük markası 
tek bir sözcüktür o da Anadolu. Bir sürü dilde ge-
nelde aynıdır. Bu sözcük dünyada insanları halen 
heyecanlandıran pek de kullanmadığımız bir veri 
olarak duruyor. Üç problemle karşı karşıyayız pa-
zarlarda. Birincisi dinler, diller, kültürler ve yaşam 
tarzları arasında kapalı bir savaş ve dünyada korku 
başladı.  Açık korku kapalı savaş yaşıyoruz bu konu-

da. Yani tanıtım gerçekten zorlaştı. İkinci problem 
ise dünyada bir ürün obezitesi var. Bakın İstanbul 
bile birkaç yılda ne hale geldi. Çok hızlı yapıyoruz 
her şeyi. Bin yıllık, 10 bin yıllık duvarların yanına 
iddialı bir adam 10 ayda bir şey yapabiliyor ve çok 
güzel yaptığını da zannediyor. 

Bazı akıllı ülkeler çok seçici olabiliyorlar. Yeni 
yapıları kentlerin merkezine kesinlikle sokmu-
yorlar. Ama o yeni yapıları kentlerin dışına yapar-
ken de kentin merkezine de altyapı bağlantısını 
en iyi şekilde veriyorlar. Bunu da düşünmemiz 
gerekiyor. 1995 yıllarında bir Turizm Bakanımız 
vardı bize şunu dedi: “Ya çağırın şu Coca Cola’yı 
kaç paraysa al parayı kardeşim bizi tanıt diyelim” 
dedi. Esasında değerli bir insandı ağzından da 
kaçırmış olabilir. Böyle bir şey yok dünyada. Bursa 
kendi yaptıklarıyla kendisini tanıtabilir. Bursa’dan 
çıkan olumlu haberlerle, olumlu değerlerle, saygı 
ve sevgiyle dünya piyasasına girebilir. Biz burada 
Roma’nın yolunda gidersek başarılı olabiliriz. 
Türkiye büyük bir iş başardı. Bazı şeyler benim 
söylediğim de kolay olmuyor. Türkiye 3 milyon 
insana iş yarattı. Bu kolay değil. Benim konuşmam 
kolay da o işleri yapmak, o paraları döndürmek o 
kadar kolay değil. Bunların da farkındayım. Türkiye 
dünyanın en genç nüfusu sıralamasında ilk 5’te 
duruyor halen. Turizm insanlara ekmek kapısı 
oldu. Eskiden müdürler getirirdik, şimdilerde Türk 
müdürler gidiyor. Bütün eksikliklere rağmen çok 
büyük bir tanıtım yapıldı dünyada. Her şeye rağ-
men. Çok ciddi cirolar yapıldı. Çok insan zengin 
oldu bu işten. Geleceği olan ama zor bir yoldayız. 
Akıllı ve bilinçli olmalıyız. Tanıtım derken bütün 
bu ülkenin turizm sektör birimlerinin edindiği 
hem ülkesel hem uluslararası tecrübeleri mutlaka 
masaya yatırıp siyaset dışı o verileri alıp değer-
lendirmemiz lazım. Bunları yaparsak herhalde 
Türk turizmi, Türk ekonomisinin en önemli direği 
olacaktır. Türk turizmi çok güçlü, yeni, az kullanıl-
mış bir araba gibi. Sadece ayarları bozuk. Tekerlek 
ayarları bozuk. Bana kalsa bütün kurumları iptal 
edip, profesyonel bir yönetim kurulu ile uluslara-
rası düzeyde Türkiye’nin o büyük turizm gemisini 
bir kaptanlar birliği ile yönetirim.”

BURSA TURİZMİNİN 
TANITIMI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel 
Müdürü İrfan Önal, Bursa’nın dünya şehri 

olması için turizm ve kültürle alakalı yatırımlar 
yapması gerektiğini belirterek, organizasyonların 
sadece dışa yönelik değil iç turizme de anlatılması 
gerektiğini ifade etti. Önal, Bakanlığın projesi 
olan ‘Home Of”’un da Bursa’ya uygun olduğunu 
açıkladı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel 
Müdürü İrfan Önal konuşmasına Türkiye’deki 
kültürel ve coğrafi değişikliğin kısa mesafelerde 
değişmesine örnek vererek başladı. Önal; “Sabah 
Ankara’dan Bursa’ya doğru yola çıktık. İç Anadolu 
coğrafyasından, Marmara coğrafyasına doğru gir-
dik. İklim bile değişmeye başladı. Meyve ağaçları 
görmeye başladım. Biraz daha ilerledikten sonra 
İnegöl köfte tabelaları, mobilyacılar, biraz daha 
gittik heybetli bir dağ belirti. Havlu, ipek derken, 
herhalde Bursa’ya geliyoruz diye, hatta önemli 
bir kente geliyoruz diye ilk belirtileri gördük. 350 
kilometrelik mesafede bu kadar kültürel ve coğrafi 
çeşitlilik veya endüstriyel anlamda orta Avrupa’da 
herhalde bin kilometre aşağıya inmeniz ya da bin-
bin 500 kilometre yukarı çıkmanız gerekiyor. Ben 
bunu sabah 300-350 kilometrelik bir mesafede 
yaşadım. 

İşte bu kadar çeşitliliği zengin, ülkeden daha öte 
kıtasal özellikler gösteren bir ülkenin vatandaşları-
yız. Özelinde de Bursa şehrinin bu kadar çeşitliliği 
barındıran bir şehre sahibiz. Çeşitlilik ve çokluk de-
nince tanıtımda, marketingde önemli zorluklarla 
karşı karşıya kalırsınız. Bu zorluk da sizin zenginliği 
nasıl ifade edeceğinizle aşılabilinir. İşte orada biz 
bakanlık olarak bu kadar çeşitli değere sahip, bu 
kadar farklı kültürleri barındıran bu ülkeyi, dün-
yaya nasıl tanıtabiliriz sorusunu öncelikle doğru 

bir strateji belirlemek ve bu stratejiyi koordine 
bir şekilde yani bir akılla yönetip tanıtma, iletişim 
eylemlerini dünyaya bu şekilde ulaştırma yolunu 
seçtik bakanlık olarak. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
dünyada müşavirlikleri aracılığıyla ve özel sek-
törünün yardımıyla tabii çeşitli kurumların da 
desteğiyle yüzlerce turizm faaliyetinin, binlerce 
sanatsal faaliyetin organizasyonunu yapıyor” dedi.  

ŞEMSİYE KONSEPT HOME OF
Home of konseptiyle ilgili bilgi veren İrfan Önal 

sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Johannesburg’dan Oslo’ya kadar, Tokyo’dan 
Los Angeles’a kadar 125 turizm fuarını koordine 
ediyoruz. Bu çerçevede dünyanın her köşesinde 
kültür ve sanat faaliyetlerini sanatçılarımızla, 
kültür insanlarımızla ülkemiz adına çalışıyoruz. 
İşte bu bakanlığın üzerinde çok önemle durduğu 
ve ülkemiz adına bu tanıtım faaliyetlerini yürütür-
ken nasıl yapılacağı ile ilgili olarak doğru karar 
almasını gerektiren ve doğru eylemleri yapmasını 
gerektiren çok önemli bir husus. Strateji ve koor-
dinasyonu önceleme başlıklı konuşmamı somuta 
indirgeyen bakanlığın bir projesini örnek vermek 
istiyorum. Home of tanıtım kampanyamızı size 
tanıtmayı amaçlıyorum. 

TURİZM VE KÜLTÜRLE 
İLGİLİ

YATIRIMLAR 
YAPILMALI

 İRFAN ÖNAL
 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

 Tanıtma Genel Müdürü
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Home of tanıtım kampanyası, bakanlığımızın 
yıllardır yaptığı tanıtım faaliyetlerinin neticesinde 
geldiği ve öncelemek durumunda kaldığı stratejik 
yaklaşımı ve koordinatörlük görevine aracı olacak 
şemsiye konsept olarak Türkiye’ye tanıtıldı. 2 sene 
oldu. 2 senedir bu kampanyayla Türkiye’yi dün-
yayla iletişime gayret gösteriyoruz. Buna home 
of dememizin sebebi çok çeşitliliği yalın basit 
ama etkili bir biçimde anlatacak bir kampanya 
olduğu için seçtik. Ve Türkiye denince akla gelen 
ilk cümlelerden, ilk algıdan ve ilk bilgiden yolla 
çıktık. O da medeniyetlerin beşiği olan ve Türk 
insanı denince akla ilk gelen misafirperverliğin 
yurda olan hoşgörünün barışın merkezinde olan 
Anadolu insanının tüm bu naif özelliklerini dün-
yaya nasıl iletebilirizi düşündük. İşte home-off 
buradan doğru ve alt detaylarında da gelişti. Bir 
şemsiye yani ana konsepttir home of. Bakanlık 
olarak Türkiye’nin önüne kurumsal tecrübemizden 
ve operasyonel gücümüzden yararlanarak bir ana 
konsept belirlemek ve bu konseptin altında ülke-
mizde farklı destinasyonların bundan esinlenerek 
kendi destinasyonlarını tanıtmaları yolunda bir 
örnek teşkil etmesini sağlamaya çalıştık.” 

ÇOK KÖKLÜ BİR TARİH
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Mü-

dürü İrfan Önal, sosyal medya aracılığıyla fikirle-
rini anlatmaya çalıştıklarını belirterek; “Bunun bir 
sonraki adımı aslında hepinizin son zamanlarda 
tekrar ettiği destinasyon yönetimi destinasyon 
üretimine verilecek aşamanın ilk halkasıdır diye 
düşündük. Sosyal medya hesapları bireyle ile-
tişimimizde en yalın yöntemdir. Sosyal medya 
aracılığıyla fikirlerimizi anlatmaya çalışıyoruz ve 
etkileşime geçmeye çalışıyoruz esasında. Böylece 
genel imaj kampanyasına dönüşüyor. Genel imaj 
kampanyası şemsiye olarak yukarıda durduğu 
sürece alta da yani destinasyonlarımıza da bunun 
bilgisinin inip destinasyon tanıtımlarını yapmala-
rına önayak olmaya çalışıyoruz” dedi. 

Bursa’nın çok köklü bir tarihi e geleneği oldu-
ğunu ifade eden Önal; “Bursa özeline indiğimizde 
şunları söylemek isterim. Bursa 1,5 yıl önce genel 
müdürlük olarak yine geldiğimiz bir şehir. O za-
man burada bir destinasyon çalışması yapmıştık. 
Sayın valimiz bizi davet etmişti. O sıralarda Bursa 
logosu ve ulu şehir mottosunun çalışması yapılı-

yordu. Bizden de yardım istendi, çalışma yapma-
mız talep edildi. Bursa’daki kamu kurumlarıyla bu 
çalışmayı yaptık ve Bursa’nın önceliklerini belirle-
mek üzere bu çalışmayı gerçekleştirdik. O sırada 
Bursa’nın tanıtımla ilgili olarak bir koordinasyon 
eksikliğin en ön planda olduğu bir karmaşanın 
yaşandığını gördük. Ve bu ihtiyacın karşılanması 
gerektiği karşımıza çıkmıştı. Bu çerçevedeki ülke 
ile ilgili çalışmaları sürdürürken, daha ilk geldiği-
miz şehirde Bursa’da koordinasyonun en öncelikli 
konu olarak karşımıza çıkması bir rastlantı değildi. 

Bursa denince birçok değeri içinde barındıran 
bir şehir. Çok köklü bir tarih, gelenek ve kültüre 
sahip bir şehir. Bursa’nın değerlerini sıralamaya 
çalıştım. Sıraladığım zaman karşıma bir anda bir 
sayfayı geçkin değer çıktı. İşte bu şehrin ne kadar 
köklü, efsanevi ve ulu bir şehir olduğunun kanıtı 
olduğunu görüyorum. İskender kebaptan çıktım, 
Kemalpaşa tatlısına Uludağ’dan İznik çinisinden, 
Osmanlı İmparatorluğunun ilk başkenti olması. 
Termal doğa kestane şekeri Karagöz-Hacivat, ipek. 
Sonrasında endüstriyel değerler. Gazoz bile bir 
değer. Havlu, spor kulübü bunların aslında hepsi 
Bursa’nın markaları. Bursa denince akla ilk etapta 
gelen konular” açıklamasında bulundu. 

ŞEHRİYLE GURUR DUYACAK
“İşte sizin ve bizim meselemiz bu değerleri nasıl 

tanıtacağız?” diyerek sözlerine devam eden İrfan 
Önal; sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok çeşitli ama bunu yakın bir şekilde öncelikle 
Türkiye’ye ardından da dünyaya nasıl tanıtacaksı-
nız. Koordinasyonda ilk adım olması gereken stra-
teji belirleme konusuna düğümlenip kalıyoruz. 
Ben bu çalışmaların Bursa’da yapıldığını biliyo-
rum. Birçok stratejik toplantılar yapıldı. Bursa şeh-
rinin tanıtımında değerlerinin belirlenmesinde 
hangi yöntemlerin kullanılacağı nasıl ilerleneceği 
noktasında toplantılar yapıldı. Ve o çerçevedeki 
çalışmalarınızı tamamladığınızı düşünüyorum. 
Strateji belirledikten sonra bunu eyleme dökmek 
kalıyor. Eylemi de nasıl yapacağınız konusunda 
bir örgüt gerekiyor. Bu örgütün ne olduğu ya da 
örgütler arası ilişkiler, çelişkiler gündeme gelecek. 
İşte bunun koordine edilmesi hem ülke hem de 
şehir bazında çözmemiz lazım gelen bir mesele 
olarak önümüzde durduğunu düşünüyorum. 
Özellikle turizmde Bursa bir dünya şehri olmak 

BURSA TURİZMİNİN 
TANITIMI
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istiyorsa mutlaka turizmle kültürle alakalı yatırım-
larını, faaliyetlerini öncelemesi ve etkinleştirmesi 
gerekiyor. Endüstri anlamında sanayi odaklı bir 
şehrin kendini dünyaya açabilmesinin yolu turizm 
ve kültür yatırımlarını fazlalaştırması ve etkili 
kılmasından geçtiğini düşünüyorum. O taktirde 
özellikle şehir insanı şehrinin kültürüne sahip 
olacak. Şehriyle yaşayacak, şehriyle ve şehrinin 
kültürel kurumlarıyla iletişime geçecek ve şehrini 
sevecek. Bu şehirli olmaktan gurur duyduktan son-
ra aslında şehir enerjisini toplamaya başlayacak. 
Ve bu enerji kentinin turizm kültürle ilgili varmak 
istediği hedefe çok kolay oluşturması yolunda 
arkasında bir rüzgar oluşturacak. Bursa bir dünya 
şehri olmak istiyorsa mutlaka kültür endüstrisinin 
elemanlarına yatırım yapmalı turizmi bu şehirde 
öncelemeli. Ve sanayi ve ticaret olan fokusunun 
yanına bunları mutlaka eklemeli ki Türkiye’ye 
ve dünyaya açılıp kendi kimliğini özgünlüğünü 
marka değerini ortaya çıkarabilsin.” 

İÇ TANITIMDA ÇOK ÖNEMLİ
Konuşmasında, “Bahsettiğimiz konular art arda 

konulduğu zaman çok karmaşık gibi gözüküyor 
ancak yalınlaştırdığınızda ve doğru noktadan 
başladığınız zaman ise nasıl birbirini tetikleyen 
doğrular ürettiğini ve bir şehrin bu çerçevede 

enerjisini toplayarak kendini tanıtma anlatma 
noktasında nasıl doğru işler yaptığını gösteriyor” 
görüşlerine yer veren Önal; “Dünyada bunun 
örnekleri çok, Bursa’da da olmaması için hiçbir 
sebep olmadığını düşünüyorum” dedi. 

Dijital etkileşimden de bahseden İrfan Önal; 
“Bakanlık olarak sosyal medya ve dijital etkileşim 
bizim son yıllarda çok yoğun olarak kullandığımız 
bir unsur. Ve onun altındaki atölyede üretilen 
içeriklerin anlatılması ve bireylere anlatılması an-
lamında. Ve o atölyede çok fazla tanıtım unsurunu 
tetiklemesi noktasında önemli diye düşünüyorum. 
Bursa için de bu platformun da alt kategorisinde 
nasıl yer alabileceği noktasında sizlere bir fikir 
vermiş olabiliriz” ifadesini kullandı.

İç turizme de değinen Önal sözlerine şu şekilde 
nokta koydu: İç turizm aslında bir ülke için önemli 
motorlarından bir tanesi. O açıdan Bursa çok 
avantajlı bir şehir. İşte bütün bu organizasyonları 
yaparken tanıtımı sadece dış tanıtım olarak değil 
iç tanıtım yani kendi insanımıza anlatmak açısın-
dan da çok önemli olduğunu düşünmekteyim. 
Bu çerçevede çok avantajlı bir şehir Bursa. Bu 
avantajlarını doğru kullanırsa iç turizmden de çok 
büyük destekler alacağını düşünüyorum.”
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ICVB Genel Müdürü Özgül Özkan Yavuz, tu-
rizmde yol kat etmek isteyen şehirlerin tanı-

tım ofislerini kurması gerektiğini ve Bursa’nın da 
turizm anlamında her şeyinin olduğunu söyledi. 

Özgül Özkan Yavuz, işi gücü Bursa’yı tanıtmak 
olan bir ekibin olması gerektiğini söyledi. Yavuz; 
“Dünyada bugün artık nüfusun yüzde 50’si şehir-
lerde yaşıyor. 2050 yılına geldiğimizde yüzde 80’i 
şehirlerde yaşıyor olacak. Dolayısıyla her şey şehir-
ler üzerinden kurgulanıyor. Kentler hem turist üre-
ten hem de turist faaliyetinden en çok beklenen 
noktalar. Kent ve turizm ilişkisi üzerinde çok fazla 
düşünülen bir kavram haline gelmeye başladı. 
Turizm artık sadece bir otelcilik ve acentecilik faa-
liyeti değil. Turizm kent ekonomisinin en önemli 
faaliyet kollarından bir tanesi. Yerel kalkınmanın 
en önemli çıpalarından birisi. Sosyal hayatın temel 
noktalarından bir tanesi. Bursa özeline baktığımız-
da da kentsel turizm olduğunu görüyoruz. Sadece 
güneş kum üzerine kurulu değil yani. Bursa’nın 
da artık tanıtım ofisini kurması gerekiyor. Bursa’da 
turizm anlamında her şeyin olduğunu görüyoruz. 
Bunu sadece biraz daha görünür kılmamız gere-
kiyor. Bunun için de bir örgütlenmenin olması 
yani işi gücü Bursa’yı tanıtmak olan bir ekibin 
olması gerekiyor. Bu da çok büyük bir yapı değil 
esasında. Dünya’da tanıtım ofislerinin teknik adı 
kongre ziyaretçi büroları. Kısaltması CVB olarak 
geçiyor. Bunların çoğu kamu ve kamu niteliğinde 
kurul ve idarelerin özel sektörün de katılımıyla 
oluşturduğu konsorsiyumlar. Tarafsız, sıcak satış 
yapmayan, kar amacı gütmeyen gruplar. Turizm, 
tanıtım, pazarlama, kongre ve toplantı konuların-
da uzmanlaşmış kişilerden oluşan profesyonel bir 
birim” ifadesini kullandı.  

BURSA’DA BİR BİRLİK VAR
Dünyadaki önemli kentlerden örnekler veren 

Özgül Özkan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu birimin amacı şehri uluslararası alanda 
tanıtmak, kültürel mirasının değer kazanmasına 
katkı sağlamak, şehrin algısını ve imajını tek 
elden yönetebilmek, ziyaretçi sayısını artırmak, 
şehri kongre, fuar ve kongre merkezi haline ge-
tirmek, şehrin üniversitelerini desteklemek, şehre 
katma değer yaratmak, vergi gelirlerini artırmak, 
yabancı yatırımcıyı çekmek ve en önemlisi şehrin 
özgüvenini artırıp şehirleriyle gurur duymalarını 
sağlamaktır.

Fonksiyonlarını üç ana başlıkta inceleyebiliriz. 
İlki kongreye yönelik hizmetler. İkincisi turizm ala-
nında yapılan hizmetler. Burada şunu söylemek 
gerekiyor ki kongreyi turizm olarak görmememiz 
gerekiyor. Kongre aslında turizmden ayrı bir sektör 
olarak tanımlıyor kendisini. Daha tıbbi ve profes-
yonel bir ortam. Üçüncüsü de tanıtım pazarlama 
birimi. Yurtdışında CVB konusunda iyi örnekler 
var. Mesela Berlin’de var. Visit Berlin şirketin adı. 
Onların yıllardır kampanyalarının adı Be Berlin. 
2012’de yeni bir yapılanmayla yenilendiler. 

BURSA’NIN DA 
ARTIK BİR

TANITIM OFİSİ 
OLMALI

BURSA TURİZMİNİN 
TANITIMI

 ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ
 ICVB Genel Müdürü

 European Cities Marketing YK. Üyesi
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New York CVP’ydi adı daha sonra New York City 
Company yaptılar adını. Yani ofisin adını da mar-
kalaştırdılar. Onlar da 20 yıldır yaklaşık I Love New 
York kampanyasını yapıyorlar. Barcelona’da da bir 
ofis var. Turizmde özellikle 86’daki olimpiyatları 
aldıktan sonra Barcelona’yı Barcelona yapan ofis. 

Bursa’da bir birlik var. Onun bir yapısal şirketi 
gibi kurulabilir. Dünyaya bakıldığında Barcelona 
CVB’nin 40 milyon Euro bütçesi var yıllık ve 125 
de personeli var. Kongre sıralamasında dünya 
beşincisi, uluslararası turist sayısında da 12’nci 
sırada yer alıyor. Berlin’de mesela 189 kişi sadece 
şehir tanıtmakla uğraşıyor.” 

DAHA AKTİF OLUNMALI
Bursa’nın European Cities Marketing örgütüne 

üye olduğunu ifade eden Yavuz, bunun önemli 
bir adım olduğunu belirtti. Özgül Özkan Yavuz, 
İstanbul’daki faaliyetlerinden de bahsederek, 
konuşmasının son bölümünde şu görüşlere yer 
verdi:

“Otelci, acentacı, rehber, meslek birlikleri, diğer 
STK’lar bunlar evet ama bunlar kendi işlerini yap-
mak durumundalar. Dolayısıyla şehri tanıtacak ayrı 
bir ekibe de ihtiyacımız var. Biz İstanbul’da neler 
yapıyoruz kısaca bundan da bahsedeyim. 1997 
yılında Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın bün-

yesinde kurulmuş durumda. İstanbul Ticaret Odası 
başkanlığında yönetimde Kültür Turizm Bakanlığı, 
Büyükşehir Belediyesi, THY, TUROB, TÜRSAB, TYD 
yer alıyor. Tam bir işbirliği modeli esasında. Büt-
çemizde de Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi 
ağırlıklı ve üyelerimizden gelen aidatlarla yaşıyo-
ruz. Rakiplerimize göre de yüzde biri bütçeler ve 
40’ta 1’i personelle mücadele ediyoruz. 

İstanbul, kongre anlamında dünya dokuzun-
cusu. 5 yıldır dünyanın en fazla kongre alan ilk 
10 destinasyon arasına girmeyi başarıyor. Ancak 
rekabet kızıştı. İlk 10’a girdikten sonra rekabet 
çoğalıyor. Kongre çok farklı. Genel bir turizm ta-
nıtımı yaptığınız zaman kongre sınıfına ulaşması 
mümkün değil. Onların ayrı alanları var. 

Kısaca European Cities Marketing örgütünden 
de bahsetmek istiyorum. Avrupa Şehir Tanıtma 
Büroları Birliği gibi Türkçeleştirebiliriz. Bu da 
35 ülkeden 115 şehrin şehir tanıtım ofislerinin 
yani CVB’lerinin üye olduğu bir birlik. Bu örgütte 
Türkiye’den İstanbul ve Bursa üye sadece. Bu çok 
güzel bir imkan aslında. Bursa çok iyi bir vizyonla 
üye olmuş. Sanırım belediye üzerinden üyelik 
gelişmiş. Ama henüz çok aktif değil. Bursa’nın 
tabii ki burada daha aktif olmasını isteriz. Çeşitli 
aktiviteleri Bursa’da yapmak isteriz” dedi.



............................................................................................................................................................. 18 - 19 Aralık 2015

69

BURSA’DA SAĞLIK 
VE TERMAL TURİZM
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Musta-
fa Solak, termal turizmi ile ilgili aydınlatıcı 

bilgiler verirken, dünyadaki önemine de değindi. 
Solak, Bursa’nın ise bu alanda geride kaldığını 
söyledi.

“Sağlık turizmi içinde bir segment olan ter-
mal turizme ilişkin hem genel bilgileri hem de 
üniversitelerin ne yapması gerektiğini Afyon 
örneği üzerinden sizlerle paylaşmak istiyorum” 
diyerek sözlerine başlayan Mustafa Solak, şöyle 
devam etti: 

“78 milyon nüfusumuz var ve en hızlı gelişen 
3. ülkeyiz. Dünyanın en hızlı 17. ekonomisine 
sahibiz. Bölgemizde sağlık alanında lider durum-
dayız. Turizmde lider olan ülkelerin bazılarında 
her 11 kişiden biri turizm sektöründe çalışıyor. 
Dünya ihracatının yüzde 9’u turizm sektöründen 
besleniyor. 1.3 milyar dolar kapasite de bir pazar 
var. Her yıl turizme katılanların sayısının yüzde 4 
artması bekleniyor. Bugün bu pazarda gelişmekte 
olan ülkelerin payı yüzde 30 dolayındayken 2030 
yılında ise yüzde 57 dolayında olması bekleni-
yor. Birkaç saatlik uçuş mesafesinde çok ciddi 
bir potansiyeli olan bir merkezdeyiz. Yaklaşık 1 
milyarın üzerinde bir bölgeye hitap edebiliyoruz. 
Termal turizm, termo-mineral su banyosu, içme, 
inholasyon, çamur banyosu gibi çeşitli türdeki 
yöntemlerin yanı sıra iklim kürü, fizik tedavi, 
rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi 
destek tedavilerin birleştirilmesiyle yapılan kür 
uygulamalarıyla birlikte termal suların eğlence ve 
rekreasyon amaçlı kullanımı ile gelen bir turizm 
türüdür. Sağlık ve welness turizmine baktığımız 
zaman altında 3 alt tanım bulunuyor. Bunlar: 
segment termal turizm, SPA turizmi, sağlık tatili.” 

DÜNYADA ÖNEM KAZANDI
Yurtdışındaki termal turizm örneklerini veren 

Mustafa Solak; “Günümüzde termal turizm bir 
doğal tedavi unsuru olarak suyun ve özellikle 
termal suların aynı zamanda zindelik ve rekreas-
yon amaçlı olarak insanın kendisini yenilemesi 
ve eğlence amacıyla da kullanılmasını da içeren 
termal turizm, dünya ve Avrupa’da günümüzde 
çok önem kazanmış durumda. Yılda termal tu-
rizm amaçlı olarak Almanya ve Macaristan’a 10 
milyon, Rusya’ya 8 milyon, Fransa’ya yaklaşık 1 
milyon, İsviçre’ye 800 bin dolayında turist gidiyor. 
Almanya’da bu çok önemli bir sektör haline gelmiş 
durumda. 263 resmi belgeli termal merkez bulu-
nan Almanya’nın topla yatak kapasitesi 750 bin. 

Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da son yıllarda çok 
önemli, tedavi edici kaplıca merkezleri kurulmuş 
durumda. İki ülkede 60 tedavi edici termal merkez 
bulunmakta ve yılda 500 bine yakın hastayı tedavi 
ettikleri görülmekte. Japonya’da 1500 kaplıcada 
100 milyon geceleme kapasiteli termal turizm 
gerçekleştirilmekte. Aynı bölgede kümeleşmiş 53 
dolayında otel zinciri bulunmakta ve 13 milyon 
turist gelmekte. ABD’nin Arkansas eyaletinde ise 
55 bin kişinin yararlanacağı termal tesisler bu-

TÜRKİYE’DE İLK DEFA
TERMAL TURİZM

SATAN ÜNİVERSİTEYİZ

 MUSTAFA SOLAK 
 Afyon Kocatepe Üni. Rektörü
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lunmakta. Havai turizmi, 12 aya yaymak amacıyla 
termal sudan kurulan yeni tesisler sayesinde ter-
mal turizmin arttığı etkin hale geldiği bilinmekte” 
ifadelerini kullandı. 

AVRUPA’DA BİRİNCİYİZ
Jeotermal kaynak potansiyeli açısından Türki-

ye’nin Avrupa’da birinci sırada olduğunu belirten 
Solak; sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Dünyada termal sağlık turizmi 255 bin yatak 
kapasitesi, 1950 termal sağlık merkezi, 150 bin 
yatak kapasiteli 5 yıldızlı 1100 etkin SPA merkezi 
ve 1 milyon 500 bin yatak kapasiteli yaşlılara yö-
nelik tesisler var. Türkiye’de 25 bin yatak kapasiteli 
termal tesis, 35 bin yatak kapasiteli 270 5 yıldızlı 
SPA merkezi, 300 bin yatak kapasiteli bebeklere 
yönelik tesisler var. Ülkemizde 46 ilde 190 civa-
rında kaplıca var. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
termal amaca yönelik, Sağlık Bakanlığı’nca kür 
merkezi olarak uygun görülen ve Turizm Yatırım 
Belgesi almış 10 tesis de 2461 yatak ve yine 
Turizm İşletme Belgesi almış 30 tesiste 8562 
yatak bulunuyor. 16 bin yatak kapasiteli 156 
tesis de yerel idareler tarafından belgelendiril-
miş bulunmaktadır. Türkiye jeotermal kaynak 
potansiyeli açısından dünyada 7. , Avrupa’da 1. 
sıradadır. Ülkemizin termal suları hem sıcaklıkları 
hem de çeşitli kimyasal ve fiziksel özellikleri ile 
Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler 
taşımaktadır. Sularımızın eriyik maden değeri yük-
sek ve kükürt,  azot ve tuz bakımından zengindir. 
1500’den fazla kaynağa sahibiz” dedi.  

4 BÖLGEDE YOĞUNLAŞMA
Solak sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemiz, 

iklim, fiyat, güvenlik ve ulaşım açısından önemli 
avantajlara sahip. Tıp turizmi olduğu kadar SPA 
ve welness, kaplıca, ileri yaş ve spor turizmi açı-
sından da avantajlı bir konumda olup her kesime 
hitap edebilecek özellikleri taşıyor. Ülkemiz ayrıca 
coğrafi yakınlık, ülkelerinde bulunmayan doğa 
ve iklim şartları nedeniyle ve kültürel benzerlik 
faktörleri de göz önüne alındığında Ortadoğu ve 
Orta Asya ülkeleri için önemli bir sağlık ve termal 
sağlık destinasyonu olabilecek konumdadır. 

Türkiye’de termal sular yer altında bulunan 
havzalarda depolanmış durumda. Termal havzalar 
bakımından oldukça zengin bir ülkeyiz. Termal 

kaynaklar 4 ana destinasyonda yoğunlaşmış 
durumda. Her destinasyon kendine özgü iklime 
ve bitki örtüsüne sahip. ve aynı zamanda her des-
tinasyonda farklı termal su özellikleri, konaklama 
ve ulaşım imkanına sahip havzalara sahibiz. 

Termomineral su; doğal sıcaklığı 20 derecenin 
üzerinde ve litresinde 1 gramdan fazla mineral 
içeren suya denir. Ülkemizde mineralli sulara bak-
tığımız zaman, 1 gr ile 13.5 gr arasında değişiyor. 
Türkiye termal ve mineralli su kaynakları açısından 
zengin bir ülke ama yoğunlaşma özellikle Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın 2000’li yılların başında 
yaptığı master planında 4 temel bölgede. Bunlar 
Bursa’nın da dahil olduğu Güney Marmara Desti-
nasyonu, Güney Ege Destinasyonu, Orta Anadolu 
Destinasyonu ve Afyon’un da bulunduğu Frigya 
Destinasyonu.” 

BURSA GERİDE KALMIŞ
“Afyonkarahisar ilinde termal turizm merkezleri 

4 grupta; Gazlıgöl, Heybeli, Hüdai ve Ömer-Gecek. 
Ömer-Gecek olarak Kütahya’nın Afyon girişin-
den itibaren şehir merkezi boyunca otellerin de 
bulunduğu havzayı kastediyoruz. Havaalanları 
bakımından isabetli ve pek çok yerden ulaşım 
sağlanabilir. Zafer bölgesi havaalanı açık. Hem 
Charter hem de uluslararası ulaşıma da açık. Af-
yon’da şu anda 5 yıldızlı aktif 6480 yatak var. 3 ay 
içinde bitecek 4 otelle birlikte 10 bin 934 yatağa 
ulaşacak. Bu otellerin Zafer Bölgesi Havaalanı’na 
uzaklığı 35-85 km mesafesinde. Bu illeri ziyaret 
eden yabancı kişilerin sayısına bakmakta fayda 
var. Bursa açısından da. 2013-2014 yıllarında TÜİK 
ve Kültür Turizm Bakanlığı’ndan aldığım bilgilere 
göre; 15-60 yaş arası, Frigya Destinasyonu ve 
Bursa’yı da izledim, 2.4 milyon ziyaretçinin 15 ile 
60 yaş arasına bakacak olursak en etkili Ankara. 
Denizli Bursa’yı geçmiş durumda. 60 yaş üstüne 
baktığımız zaman aynı durum geçerli. 2014’te 
herkes artmış, Bursa’da artmış ama yine Denizli 
Bursa’yı geçmiş durumda. Denizli’ye 60 yaş üstü 
ziyaretçi daha fazla Bursa’ya göre.” 

4 TEMEL BAŞLIK VAR
“Fizik tedavi, rehabilitasyon ve kaplıcanın birlik-

te kullanıldığını görüyoruz” diyen Solak, kaplıca 
tedavisinin 4 temel başlıkta kullanıldığını bun-
ların da hidroterapi, banyo terapi, aqua terapi 
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ve SPA tedavisi olduğunu söyledi. Solak; “Termal 
tedavinin amaçları; kaplıca tedavisinde etkinliğin 
artırılması, ağrıyı azaltma ya da yok etme, var olan 
hareket kısıtlılığını açmak, maksimum eklem hare-
ket açıklığını sağlamak, hastalığı tedavi etmek, var 
olan fonksiyonel kapasiteyi korumak, fonksiyonel 
kapasiteyi artırmak, günlük yaşam aktivitelerinde 
yeterliliği sağlamak, sosyal yaşamdaki engelleri 
azaltmak ve yaşamı kolaylaştırmak.  Etkilerinde 
eklem katılığında azalma, ağrıda azalma, ağrı eşi-
ğinde artma, kalp spazmının azalması, dolaşımın 
artması ve hücresel metabolizma da artış. Ama 
bugüne kadar yeterince yararlanamadık. Dejenere 
eklem hastalıkları, enflamatuar eklem hastalıkları, 
yumuşak doku romatizmaları, mekanik bel ve 
boyun ağrılarını tedavi ediyor. Üniversitemde 
bunların hepsi tekrar gözden geçirildi. Hastaların 
kontrollü bir şekilde nasıl yararlanacakları uygula-
maya geçildi. Termal turizmde üniversitelerin rolü 
nedir? iyi eğitimli, donanımlı ve yetkin termal sağ-
lık sunucusu yetiştirmelidir. Turizm alanında aktif 
eğitim programlarının güncellenmesinde sektör 
temsilcileriyle birebir görüş almak ve ihtiyaçlara 
cevap verecek şekilde eğitim programları üretmek. 
Hizmet sunucularına dil eğitimi desteği sunmak, 
dil laboratuvarları kurmak, fuar ve toplantılara 
katılmak, koordine etmek, güç birliği oluşturarak 
fuar ve toplantılardan daha fazla yararlanmaya 
destek vermek” ifadelerini kullandı.  

3 MİLYAR DOLAR GELİR
Türkiye’deki termal turizm ve Afyon Kocatepe 

Üniversitesi ile ilgili bilgiler veren Solak sözlerine 
şöyle devam etti: 

“Türkiye termal turizmden ne bekliyor? 2014-
2018 dönemi içinde 100 bin yatak kapasitesine 
ulaşmak, 1,5 milyon yabancı termal turist bek-
lentisi ve 3 milyar dolar gelir. 2023 termal turizm 
hedeflerinde alınan kara 500 bin yatak kapasitesi, 
15 milyon turist, Dünya’nın en önemli Avrupa’nın 
1 numaralı termal turizm destinasyonu olmak 
hedeflenmiş durumda. Hastanemizi 2012 yılının 
sonunda açtık. Ulusal akreditasyonu var ulusla-
rarası akreditasyonu da yakında alıyoruz. Hasta 
yoğunluğumuz olduğu için yavaş gidiyoruz. Peki 
kimleri kabul ediyoruz? Omurilik yaralanmaları, 
kafa travmaları, inme, serebral palsi dediğimiz 
ve diğer biyolojik hastalıkların tümünün tedavisi 

yapılıyor. Yine ameliyat öncesi ve sonrası önem 
kazanan ortopedik rehabilitasyonlar yapıyoruz. Bu 
birimlerin hepsi var. Spor kondisyon, fizik tedavi, 
hidroterapi, Traksiyon ünitesi, kaplıca ve çamur 
tedavisi, elektro nörofizyoloji laboratuvarı, ağrı tanı 
ve tedavi ünitesi, tanısal ultrason, yürüme analiz ki 
Türkiye’de sadece bizde varmış, bu kadar da fayda-
sını görüyor kişiler, metabolik kemik hastalıkları 
tanı ve tedavi ünitesi, romatizmal hastalıklar tanı 
ve tedavi ünitesi, masaj ünitesi. Rehabilitasyon 
ünitelerinden de 9 tanesini tam kurduk. Kardi-
yopulmoner, nörolojik, pediatri, ortopedik, el ve 
obezite ile hidrokinetik dinamometre, iş ve uğraşı 
tedavi ünitelerimiz şu anda var. Ayrıca ikisi hidro-
terapi 32 dereceli havuzlarıyla birlikte dördü 42 
derecelik termal havuz, 2016’da da bunu iki katına 
çıkaracağız. çünkü günlük 400 hasta alabiliyoruz, 
800’e çıkarmak zorundayız. Fizyoterapist atamala-
rıyla 3 ay içinde günlük 800 hasta kabul edebilir 
duruma geçeceğiz. Hastanemizde oldukça tek 
yataklı oda var, en fazla iki yatak oluyor.”

Afyon Kocatepe Üniversitesi rektörü Mustafa 
Solak, sunumunda hastane ünitelerinden örnekler 
gösterdi, özellikle Ukrayna ve Türk Cumhuriyetle-
ri’nden gelen turistlerin talebiyle oluşturdukları 
girdap banyosu ünitesinden bahsetti. Solak, “Bü-
tün bunlara destek olması için diş hekimliğini 
de açtık. Turizm fakültesini yüksekokuldan aktif 
hale getirdik. Bazı bölümler şu anda hem turizm 
fakültesinde hem de yüksekokulumuzda var. Koz-
motoloji bölümüne ihtiyaç duyulması sebebiyle, 
18 ayrı hizmet verilen bölümü açtık.” 

İLK HİZMET SATIN ALAN  
REKTÖRÜM

“Başkanlığını benim yürüttüğüm bir dernek 
kurduk. Kongreler yapıyoruz. Eylül ayında 2’ncisini 
yapacağız. Ortalama 1000-1200 katılımcısı oluyor. 
En az yüzde 12’sini de davet ettiğimiz yabancılar 
oluşturuyor. Biz de üst düzey yöneticilerimizle, şe-
hir olarak kongre ve fuarlara katılıyoruz. Büyükel-
çilerle temasa geçiyoruz, yabancı öğrencilerimizi 
devreye koyuyoruz. Biz üniversite hastanesi olarak 
kümeleşmeden yanaydık. Ve onu yaptık başarılı 
olduk. Üniversite hastaneleri olarak otellere en 
üst düzeyde, kesintisiz hizmet veriyoruz. Bizim 
görevimiz otellere gelenlerin hem mağduriyetini 
önleme hem de rahat gelmelerini sağlama ve 
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onun için de acilde yer yatakta yer belli yerde de 
yüzde 5 opsiyonlu çalışmaya devam ediyoruz. Biz 
bunu işbirliği protokolü kapsamında yapıyoruz. 
Daha önce Türkiye’de ilk defa hizmet satın alan 
rektörüm ben. 2003- 2008 yılları arasında daha 
bu çalışmalar yokken Afyon’daki bazı tesislerden 
200-300 bin civarında hastayı tedavi için hizmet 
satın aldık. O tecrübeyle yurtdışında da görmüş-
tük. Şimdi otellerde o nedenle en yakın otel 200 
metre en uzağı 2,5 kilometre online hattıyla da 
bağlıyız. Bütün hizmetleri yapıyoruz ki otellerin 
doluluk oranının aşağı çekilmemesi gerekiyor. 

Bu milli servet. Onlar rahat çalışsın ki; onlarca 
yüzlerce insan ekmek yiyor. Bir de güzel mekanlar 
var. Onlara hizmet vermek bizim görevimiz. Hepsi 
5 yıldızlı Avrupa’ya ABD’ye belli ülkelere gittiğimiz 
zaman otellerimizin kalitesini ve güzelliğini görü-
yoruz. Biz de diyoruz ki dünyanın yeni termal sağ-
lık destinasyonu, yüksek kalitede sağlık hizmeti, 
termal hizmet, uygun fiyat ve harika bir konum 
Afyonkarahisar... Türkiye’de ilk defa termal turizm 
satan üniversitesiyiz. Çevreci bir üniversiteyiz. Şu 
an 300 bin metrekarelik kapalı alan, bütün binalar 
termale açılıyor” görüşlerine yer verdi.

BURSA’DA SAĞLIK VE  
TERMAL TURİZM



2. Bursa Turizm Zirvesi .................................................................................................................................................................

74

Türkiye’nin dünya üzerinde çalışmaya baş-
lamış, ‘Destination Health’ adında bir mar-

kamızın olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sağ. 
Geliştirilmesi Genel Müdürü Hacı Ömer Tontuş, 
“Tesislerin tamamı termal tesis. Hiçbirinde Sağlık 
Bakanlığı ruhsatı yok” diyerek önemli bir konuya 
parmak bastı. 

“Sağlık turizmindeki, turizm ile geleneksel 
turizm arasındaki benzerlik, topu atmak ile atabil-
mek arasındaki benzerlik gibidir” diyerek sözleri-
ne başlayan Genel Müdür Hacı Ömer Tontuş; “Sağ-
lık turizmi turistik bir faaliyet değildir. Sınıf aşırı 
faaliyet olduğu için turizm olarak değerlendirilir 
ancak bu bir hasta hareketidir. Eğer birey hastaysa 
diğer bütün öncelikler ikinci plana atılır kişinin 
bütün önemi hasta olduğu üzerine yoğunlaşır. O 
nedenle bir tedavi ihtiyacı olmasa bile sağlığının 
geliştirilmesine yönelik o bir şey yapmak istiyorsa 
ona göre değerlendirmek lazım. Kurguyu sadece 
bir turistik faaliyet olarak kurarsak, ne sigorta 
geri ödemelerinden para alabiliriz ne de öyle bir 
faaliyet için bir adım atabiliriz. O nedenle burada 
bir tanım yapıyoruz. 

Ekonomik hareketlilik açısından profesyonel 
olarak eğitilmiş bireylerin sağlanmış özel koşul-
lar altında katma değer sağlamak adına emek, 
tecrübe, bilgi birikimlerini ihraç etmesidir. Bir 
ihracatla hizmet ediyor birileri. Bu fizyoterapi 
olabilir, hidroterapi teknisyeni ya da bir hekim 
olabilir. Ama birinin hizmet arzı var. Hasta açısın-
dan bakarsak uluslararası hastalar, bilmediği bir 
ülkede, görmediği bir sağlık tesisinde tanımadığı 
bir hekimden yeni bir sağlık hizmetini almadan 
önce kendilerini güvende hissetmelidir. Bizim 
de bütün istediğimiz insanlara bu güven hissini 
vermek” görüşlerine yer verdi. 

ÜRETİLİRKEN TÜKETİLEN TURİZM
Sağlık turizmine etki eden birçok faktör ol-

duğunu belirten Tontuş, bir sağlık hizmetinin 
üretilirken tüketildiğine dikkat çekti, Hacı Ömer 
Tontuş; şöyle devam etti:

“Ülkelerin geliştirdiği yeni politikalar, yaşlanan 
nüfus ve sigorta kapsamı dışı tedaviler. Özellikle 
Avrupa’da, kısmen İngiltere’de, kısmen İskandi-
nav ülkelerinde olduğu gibi bazı tedavi unsurları 
hızla listeden çıkarılmakta. 

Örneğin obezite ve tüp bebek gibi tedavilerde 
kısıtlamaya gidebiliyorlar. Ve bu durumlar sağlık 
turizmini yukarıya itmek üzere iki tarafl ı baskı 
yapıyor. Bir diğeri de artan uluslararası kalite; artık 
her şey Türkiye’de de var. Ulaşım kolaylığı; 2-3 
saatlik uçuşla her yere ulaşılabiliyor. Yurt dışındaki 
düşük maliyetler; dolayısıyla sağlık turizmi artık 
yukarıya doğru dönmüş bir sektördür. Sadece 
turizmin bir parçası değil, hizmet sektörü altında 
bir başlıktır. Bir süreç var. Özellikle hastaların 
bilgilendirilmesi lazım. veya sigorta kuruluşlarını 
veya devletin. Bu sigorta kuruluşlarına devletin 
güven vermesi lazım. Diğer ülkelerden farkımız 
neyse onu göstermemiz lazım. Bir sağlık hizmeti 
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ihracatı üretilirken tüketilir. Geri iadesi olmaz ve 
başkası için de üretilemez. Dolayısıyla aslında 
olmayan bir şey satıyoruz. Nasıl sonuç vereceğini 
bilmediğimiz bir şey satıyoruz. O yüzden o anda 
üreteceğim, o anda tüketeceğim ve sonucunun 
ne olduğunu birlikte göreceğiz.” 

GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER
Sağlık hizmetinin tanıtım ve pazarlamasının 

çok zor olduğunu belirten Tontuş; “Türkiye’de 
birçok güçlü ve zayıf yönler var. Bir koordinasyon 
kurulunun kurulmuş olması, 7 bakanlığın ve 
beraberinde 36 farklı Sivil Toplum Örgütü’nün 
birlikte hareket ediyor olması, buna THY’nin de 
dahil olması Türkiye’nin güçlü yönünün olduğu 
kanaatindeyim. Çok önemli bir avantajımız var o 
da diaspora Türkleri. Diaspora Türkleri halen olduk-
ları tedavinin yaklaşık yüzde 30’unu Türkiye’de, 
yüzde 70’ini yurtdışında oluyorlar. Bu yüzde 70’lik 
kesim bizim için önemli bir hedef. 

Sıkıntımız ise, bağımsız hareket etmemiz. Kamu 
hastanelerinin devlet sektöründe, termal turizm 
tesislerinde ve yaşlı bakım merkezlerinde kendi 
tanıtımlarını, kendi pazarlıklarını, kendi görüş-
melerini bağımsız bir şekilde yapmaları doğru 
olmuyor. Ve gelecek için bir tehdit. Dolayısıyla 
bu karmaşayı ortadan kaldırmak adına da güçlü 
yönümüz olarak görülen SATÜRK’ün yatırımı 
olması çok önemli olacaktır. Bir karton planımız 
çıktı. Bunun hedefleri, amacı var, kapsamı var. 
Kalkınma planına göre 9 milyar dolarlık bir hedef 
var. Bu hedeflere ulaşılamıyor ama ulaşılabilir. 
buna ait basamaklar var. Hukuki alt yapı oluştu-
rulacak, fiziki-teknik alt yapı geliştirilecek. Hizmet 
kalitesini artırmak için eğitim verilecek ve tanıtım 
pazarlaması olacak. Bu hedefleri gerçekleştirmek 
için 34 tane eylem var ve bunun 22’si sağlık 
Bakanlığı’nın. Demektir ki, bu bir turizm faaliye-
tinden çok bir sağlık faaliyetidir” dedi. 

BAŞARILIYIZ AMA KAYIT YOK
Şu anda dünya üzerinde çalışmaya başlamış, 

‘Destination Health’ adında bir markamızın oldu-
ğunu belirten Tontuş, sağlık hizmetlerine turizm 
anlamında baktığımızda bir ajans tarafından 
yapılacak çalışma olacağını söyledi. Tontuş; ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunun da değerleri var. Buraya güven duymak, 

bilimsel yeterlilik, teknoloji, tıbbi başarımız. 
Özellikle tıbbi başarılarımızla ilgili istatistik yok. 
Başarılıyız ama kayıt yok. Yurtdışına görüşmeye 
gittiğinizde sizden rakam istiyorlar. Kaç etkili te-
davi etkili oldu? Başarı oranınız ne? Organ nakliyle 
ilgili tüm istatistiği Bakanlık tuttuğu için biz bilgi 
verebiliyoruz. Bu başarı oranı yurtdışında masada 
olmadığı sürece bizim kitlesel anlaşmalar yapma-
mız bir sigorta kuruluşuyla anlaşma yapmamız 
mümkün değil. 

Herkes sizin tıbbi başarılarınız, uluslararası ya-
yınlanmış, kabul edilmiş tıbbi başarınızın peşinde. 
Bu bizim eksiğimiz ama bu değerleri üst üste 
koyarsak biz ‘Destination Health’ olabiliriz. Bazı 
projeler var. Sağlık hizmetlerine turizm anlamında 
bakarak sağlık uzmanlığından bakarak yürütülme-
si için, bir ajans tarafından çalışacak bir yapı var. 
Bu ajans tarafındaki yapı, haziran ayına kalmadan 
8 tane ofisle çalışır hale geliyor. Bu ofisler Londra, 
Berlin, Stocholm, Almatı, Dubai, Ankara, Saray 
Bosna ve Moskova. Her ofis 8 bölgeye bakıyor. 
Sahanın eşilmesi Genel Müdürlüğü’nün altında 
yapılanmış bir yapı. Haziran ayına kalmadan bu 
ofislere yerel çalışan atamaları yapılacak. Bunların 
herhangi bir şekilde Türkiye’ye hasta getirmek gibi 
bir görevi yok.”  

TERMAL SAĞLIK TESİSİ YOK
Termal tesisle termal sağlık tesisini birbirinden 

ayırdıklarını söyleyen Hacı Ömer Tontuş, Bursa’da-
ki tesislerin tamamının termal tesis olduğunu ve 
hiçbirinde sağlık bakanlığı ruhsatı bulunmadığını 
ifade etti. Tontuş; “Sağlık turizmiyle alakalı bir 
meslek tanımlaması lazım. Kimleri çalıştırma-
lıyız, kim hangi işi yapmalı. Bununla alakalı bir 
proje geliştiriyoruz, bu proje başladı şu anda. 2 
üniversite, bizim müdürlüğümüz ve Sağlık Tu-
rizmi Daire Başkanlığı çalışıyor. Sağlık turizmine 
ihtiyaç duyacak kim varsa bunlar tanımlanacak 
ve bunlara bağlı olarak da, YÖK’ten Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan eğitim müfredatı talep edilecek, 
eğitim verilmesi istenecek. 

Eğitim çok önemli. Sağlık turizminde hiç eği-
tilmiş personelimiz yok, hiç sertifikalı bir kişi yok. 
Bununla alakalı da eğiticiler ve eğitim program-
ları 28 Şubat-14 Mart arasında ABD’de başlayan 
bir eğitime Türkiye devam ediyor. 2016 yılı 31 
Aralık’a kadar biz Türkiye genelinde 2000 kişiye 
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sağlık turizmi sertifikası kazandırmış olacağız. 
Bunun bütün alt yapıları ders programları hazır. 
50’şer kişilik gruplar halinde 6 ilde eğitim prog-
ramları 16 Nisan itibariyle başlayacak. Termal 
tesisle termal sağlık tesisini birbirinden ayırdık. 
Şu anda Bursa’daki tesislerin tamamı termal 
tesis. Hiçbirinde sağlık bakanlığı ruhsatı yok. Şu 
an için Sağlık Turizmi’nde Türkiye’de kendi hasta-
larımıza verdiğimiz hizmet tamamen tedavi edici 
hizmettir. Gelecek tedavi edici hizmetler üzerine 
kurgulanmamaktadır. Gelecek insanların sağlıklı 
bir yaşam sürdürmesi üzerine kuruludur. Bunun 
için de ana unsurları doğal ortam, tarihi güzellik-
ler, termal su, hepsi Bursa’da var. Türkiye’de bu 
açıdan bakıldığında en iyisi Bursa diyebilirim” 
ifadelerini kullandı. 

SAĞLIK MERKEZİ KURULMALI
Bursa’ya Karahayıt’taki bölgesi gibi sağlık 

merkezi kurulması gerektiğini söyleyen Tontuş; 
“İnsanları sadece tedavi ederek sağlıklı bir şekilde 
hayatta tutmanız mümkün değil. Onların sağlıklı 
bir yaşam alışkanlığı içerisinde yaşamlarını de-
vam ettirmemiz gerekiyor. Bizim kurgumuz da 
bu anlamda. Termal sağlık tesisleri termal otel-
lerden farklı olarak beş yıldızlı oteller. Öncelikle 
kültür turizm bakanlığından ruhsat alıyorlar, biz 
bunlara daha sonra hekim atamaları yapıyoruz. 
En az 1 fizik tedavi uzmanı olarak. Bunlar hem 
hastane hem beş yıldızlı otel konforunda hizmet 
veriyorlar. Öncelikle otel olarak açılıyor. Ayakta 
hasta bakabiliyorlar. Aynı zamanda da tedavi için 
yatırdıkları hastaların yakınlarına da konaklama 
hizmeti verebilirler. Ancak normal turiste konakla-
ma hizmeti veremezler. Bununla ilgili yönetmelik 
imzaya açılmış durumda. Bununla ilgili termal kür 
ve rehabilitasyon bölgeleri TKRB diye geçecek. 
TKRB’den kastımız Karahayıt’taki bölge. Burada 
3,5 milyon metrekareden bahsediyoruz. Şu anda 
köylülerin yaşadığı alan yok ediliyor. Köylüler 2,5 
kilometre öteye onlara yapılan alana taşınıyor. Bu 
bölge tamamen bir sağlık merkezi. Tek kapıdan gi-
rilen ve içerisinde 14 bin yatağı olan. Bursa için de 
önerim böyle bir kentin yapılabilmesi. Bu tesisin 
aynısını Ankara’da da yapmayı planlıyoruz. Dün-
ya’da Karahayıt benzeri bir yapılandırma çok nadir 
görülüyor. Olmazsa olmaz kuralı merkezde termal 
suyun olması. Ya da belirli bir mesafe içerisinde 
olması. Sağlık turizminde başarılı olabilmek için 

akreditasyon önemli bir başlıktır. Tüm dünyada ak-
reditasyon yetki belgelerini ISQUA denen kurum 
veriyor. Bu kurum Sağlık Bakanlığına bu yetkiyi 
verdi. Herhangi bir hastaneyi akredite edebilir 
durumdayız şu anda” dedi.

17’Sİ AKREDİTE EDİLEBİLİR
Akreditasyon ile ilgili süreci anlatan Tontuş, 

sözlerine şöyle devam etti: 

“Akredite olmuş kuruluşlar bu belgeyi pazarla-
masında kullanabilecek. Toplam 26 tane başlık 
vardır. 4 ana başlık; yabancı hizmet durumu, 
yönetim organizasyon, sosyal ihtiyaçların karşı-
lanması ve yönetim sistemleri. Şu anda eleştirilere 
ve katkılara açıldı. Bu maddelerdeki alt başlıklarla 
beraber 26 tane başlık var. Beklentilerimizin yeri-
ne getirilmesini isteyeceğiz. Şu anda devlet has-
tanelerimizde ABC gibi bir skorlama sistemimiz 
var. Ayrıca SKS’lerle daha önce yapmıştık. Bunların 
arasından 17’si akredite edilebilir gibi görünüyor. 
Öncelikle onlara akredite vermeye çalışıyoruz. 
Bunların ardından başarılı olanlar da ‘Sağlık 
Turizmi Akreditasyon Belgesi’ alacak. JSI’a akre-
dite olan bütün kuruluşlara bu belgeyi almalarını 
söyleyeceğiz. Dünyada kabul edilen herhangi bir 
akreditasyon belgesi almış olanların belgeleri 
sağlık turizmi akreditasyon belgesi almak için 
geçerlidir. Sağlık turizmi aracı kurumlarıyla ilgili 
de yönetmelik hazır. Türkiye’de sağlık turizmi aracı 
kurumu tanımıyla bizim tanımımıza uyan tek bir 
şirket bile yok. Aracı kurumlar kişinin evinden 
çıkıp evine girmesini sağlamak zorunda. Hastane 
içerisinde de sorumlulukları var. Bir aracı kurum 
dünyanın her yerinden servis edebilir değil, bir 
aracı kurum hizmet ve hasta getirmek istediği 
ülkelerin her birinden ayrı ayrı yetki belgesi almak 
zorunda olacak. Türkiye’deki hastanelerle kont-
rat imzalayacak. Yetki belgesi olduğu ülkelerin 
hekimi olan çok özerk bir örgütün Türkiye’de de 
mutlaka hekimi olmalı. Bahsettiğim ilgili bölge 
ofislerine de kayıtlı olmalı. Oraya bağlı olarak 
bilgilendirme yaparak çalışacak. Ve SATURK’ün 
yazılımını da mutlaka kullanacak.” 

BİR YIL İÇİNDE TAMAMLANIR
“Aracı kurumlarla ilgili 26 tane alt görev tanımı 

var. Örnek verirsek; hastanın talepleri konusunda 
onları yönlendirirken sağlık kurumları açısından 
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tarafsız olmaları. Özellikle bir veya birkaç sağlık 
tesisine yönlendirme konusunda baskı yapma-
maları gerekir. Bunu yaparlarsa tazminat öderler. 
Çünkü bu kurum, sağlık turizmi aracı kurumu 
olmak için belge almak istiyorsa bir teminat 
vermesi gerekiyor. O teminat üzerinden tazminat 
ve ceza yaptırımı var. Bu sektörü dizayn etmemiz 
lazım. Bunu koruma altında olması gereken bir 
fidan olarak düşünün. Bu yapılandırma süreci içe-
risinde, bunları hazırlarken, hemfikir olduğumuz 
bu 26 başlıkta toplam 36 farklı şirket ya da sivil 
toplum örgütü birlikte çalıştı. Kamu ve üniversite 
hastanelerimizi neler yapıp yapamayacaklarıyla 
ilgili değerlendirdik. Bunları şu anda hastanele-
rimizle paylaşmıyoruz. Daha sonra yurtdışındaki 
büyükelçiliklerimizle hastaları nerelere yönlendir-

meleriyle ilgili olarak paylaşacağız. Termal turizm 
bölgeleri aynı sağlık serbest bölgeleri konsep-
tinde hazırlanan bir yönetmeliktir. sonuç olarak 
bir marka; Destination Health var. Markalaşma 
sağlanacak. Eğitim programımız var. Herhangi 
bir şekilde uçak biletlerine teşvik alabilmek için 
akreditasyon şart. Akreditasyon hasta için de şart, 
aracı kurumlar içinde şart, termal tesisler için de 
şart. bu, bir süreçtir. Bir yıl içerisinde tamamlayaca-
ğımızı düşünüyoruz. Termal sağlık tesisi ve termal 
kür bölgelerinden bahsettim. Rehabilitasyon 
klinikleri halihazırda Türkiye’de yok ancak bizde 
böyle bir yönetmelik çıkarsa biz termal rehabili-
tasyon kliniği olmak istiyoruz diyen Türkiye’de 47 
tane 5 yıldızlı otel var. Ayrıca TKR’de olduğu gibi 
organize sağlık hizmet alanları tanımlanacak.”
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Kültür Turizmi kavramını tanımlayan ve 
UNESCO Dünya Miras Listesi ile bu listeye 

dahil olan alanlarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. 
Neslihan Dostoğlu, kültür ve tarihi mirasın kent 
kimliğinin önemli bir parçası olduğunu ifade 
ederek, Bursa’nın UNESCO ile dünyada daha çok 
tanındığına dikkat çekti.

Kültür Turizmi kavramına açıklık getiren Prof. Dr. 
Neslihan Dostoğlu, kültür ve turizm kavramlarını 
tanımlayarak; Kültür turizmini tarihsel olarak değil 
günceli de kapsayan bir terim olarak tanımlan-
ması gerektiğini belirtti. Tüm kentlerin, kırsal, 
doğal öğeler, arkeolojik ve tarihsel bütün kültür 
varlıklarının bu kapsamda ele alınabileceğini 
ifade eden Dostoğlu: “Bir bölgeye turistler sadece 
güneşinden, kumundan, denizinden yararlan-
mak için gidebilir. Bölgeyi tam olarak tanımak 
istiyorlarsa kültür turizmi için geliyor olurlar. Bu 
boyutunu ele aldığımızda kültür ve tarihi mirasın 
önemini vurgulamamız gerekiyor. Çünkü bu miras 
kent kimliğinin de temeli. Ve bu anlamda Dünya 
Miras Listesi çok önem kazanıyor” dedi. Dünyada 
kültür turizminin en önemli payını UNESCO dünya 
Miras Listesi’ndeki doğal ve kültürel varlıkların 
oluşturduğunu anlatan Dostoğlu sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Bursa 2014 yılında Dünya Miras Listesi’ne 
girdiği anda sadece Türkiye’nin değil dünyanın 
mirası olarak kabul edilmiş durumda. Türkiye 
UNESCO’daki bütün bu gelişmeleri anında takip 
eden bir ülke. İlk kez 1959 yılında Mısır Hükü-
meti’nin UNESCO’ya başvurusu üzerine, bura-
daki barajın dolmasının ardından sular altında 
kalacak olan Abu Simbel ve Philia mabetlerinin 
kurtarılması için ülkelerin bir araya gelmesiyle 
başladı. Bu listeye girmek kolay değildir. Eğer 

kültürel bir varlıksanız 6 kriterden birini karşıla-
manız gerekiyor; insanın yaratıcı dehasının bir 
şaheserini temsil etmesi gibi. Veya doğal miras 
kabul edilebilmesi için; üstün bir doğa fenomeni 
veya istisnai bir doğal durum olmalı. Arjantin ile 
Brezilya arasındaki Iguazu şelalesi gibi. Bunun 
yanı sıra başka kriterler de sağlanması gerekiyor.”

HER ALANINDAN SORUMLULUK 
DUYABİLİYORUZ

Dünyada 2015 yılı itibariyle dünya miras liste-
sine girmiş olan 1031 kültürel ve doğal varlığın 
bulunduğunu ve bunların 15’inin Türkiye’den 
olduğunu belirten Dostoğlu: “Bursa’nın bu listede 
yer alması çok önemli bir aşamadır. Türkiye’den 15 
varlıktan 2’si haricinde hepsi kültürel kategoride. 
Asıl listeye girmeden önce geçici listeye girmek 
gerekiyor. Bu geçici listede 2014 yılında dahil 
edilen İznik de yer alıyor. Şu anda geçici listede 
60 aday alanıyla, en fazla adayı olan ülke Türkiye. 
Geçici listeye girmek için 10 madde bulunuyor. 
Bursa dünyanın 998’inci, Türkiye’nin 12’nci alanı 
olarak listeye 2014 yılında girmişti. Bazen yanlış 
bilgiler oluyor. Sadece Cumalıkızık listedeymiş 
gibi bir algı var ancak bu doğru değil. Bursa kül-
liyeler, hanlar bölgesi ve Cumalıkızık ile birlikte 

BURSA, DÜNYANIN 
MİRASI OLDU

 NESLİHAN DOSTOĞLU
 Alan Başkanı
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listeye girdi. Sonuçta Bursa’nın listeye girmesi 
bize şunu kazandırdı; Bursa’nın her noktasında 
listeye girmiş bir alanımız var. Onun için bütünsel 
olarak bakabiliyoruz. Her alanından sorumluluk 
duyabiliyoruz. 

DİĞER TURİZM DALLARINI  
TETİKLEYECEK

Bursa’nın UESCO ile birlikte dünyada daha fazla 
tanınan bir yer olduğuna dikkat çeken Dostoğlu: 
“Örneğin Malezya heyeti bakanlarıyla birlikte Bur-
sa’ya geldi. Bütün esnafla birlikte Hanlar bölgesi 
temalı UNESCO buluşmaları yaptık. Amblemin 
kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yaptık. UNESCO’ya 
girdiğimiz için Bursa’da bütün taksilerde, ulaşım 
araçlarında logomuz var. Bu da farkındalık yarat-
mak için çok önemli. Çarşı kuralları oluşturulması 
çalışması oldu. Cumalıkızık’a gidip köylülerle top-
lantı yaptık. PTT’yle iletişime geçip ‘pullarla ilgili 
neler yapılabilir, pullarla Bursa’nın 6 alanını nasıl 
temsil ettirebiliriz’ diye konuştuk. Atilla Ege’nin 
başkanlığını yaptığı Dünya Mirası Gezginleri Der-
neği’yle iletişime geçip onlardan da destek alarak 
bir eğitim programı oluşturduk. Çok sayıda okulda 
eğitim verdik. 22 Haziran Dünya Mirası’na girişi-

mizin yıldönümüydü. Onun birinci yıldönümünde 
bir panel düzenledik” açıklamasında bulundu.

UNESCO’ya girmiş olmanın Bursa’ya ne kat-
kılarına da değinen Dostoğlu sözlerine şöyle 
devam etti:

“Hanlar bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cuma-
lıkızık dünyadaki tüm insanların ortak mirası 
olarak kabul ediliyor. İkincisi herhangi bir sorun 
olduğunda UNESCO eğitim ve uzman desteği, 
hatta gerekirse maddi destek sağlıyor. Üçün-
cüsü kültürel turizme büyük katkısı olacağını 
düşünüyoruz. Bu turizm dalının da diğer turizm 
dallarını tetikleyeceğini düşünüyoruz. Bursalılar 
olarak dünya mirası olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Mesela Kopenhag’daki ziyaretçi merkezi örneğini 
burada sunmak istedik. Hanlar Bölgesi’nde, ki 
orası merkezi oluyor, orada yeterli büyüklükte 
ve kapasitede bir ziyaretçi merkezi öngörüyoruz. 
Dünya mirası alanları için özel küresellik sistemi 
kurulması, telefonlarıyla insanların açık havada da 
bilgi alabilecekleri bir sistem olabilir diye düşü-
nüyoruz. Örneğin Cumalıkızık’ta bir evin yaşayan 
müze olarak ele alınması gibi bir düşüncemiz var.”

UNESCO DÜNYA MİRASI 
LİSTESİ



2. Bursa Turizm Zirvesi .................................................................................................................................................................

82

Türkiye’nin 15 yerle 17.sırada, 60 aday 
yeriyle ilk sırada yer aldığını belirterek, ülke-

mizde Dünya Mirası’na sahip olmanın değerinin 
bilinmediğini ifade eden Dünya Mirası Gezginleri 
Derneği Başkanı Atilla Ege: “Kent girişlerinde, mi-
ras alanına çıkan sokakların girişlerinde ve ulaşım 
araçlarında UNESCO logosunun kullanılması çok 
önemlidir” dedi. 

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde Dünya’da 
en çok yeri olan ülkenin 51 yerle İtalya,  ikincinin 
Çin ve üçüncünün İspanya olduğunu belirten 
Dünya Mirası Gezginleri Derneği Başkanı Atilla 
Ege: “Biz 15 yerimizle 17. Sıraya yükseldik. İlk 
defa bu konferansları vermeye başladığım 2002-
2003 yıllarında 9 yerimizle 26. Sıradaydık. Güzel 
çalışmalarla bu noktaya geldik. 60 aday yerimizle 
de dünyada birinci sıradayız. Bizi takiben de 54 
yeriyle Çin geliyor. İran da 49 yerini aday gösteri-
yor. Dünya Mirası Listesi’nde doğal bir alanımızın 
olmaması çok üzücü... Listede 190’ın üzerinde 
doğal yer varken, Türkiye’den bir tane bile yok” 
dedi. Dünyada 1031 miras alanı olduğunu ve 
bunların 788’ini gezdiğini ifade eden Atilla Ege: 
“Dünyada 123 ülkede, toplam 1031 miras alanı 
var. 788’ini gezdim. 123 ayrı ülkede bu alanları 
gördüm. 788 yeri başka gören yok. Onun için 
listelere bakıldığında dünyada en çok kültür ve 
doğa mirası ziyaret eden kişinin bir Türk olması 
da bize ayrıca gurur veriyor. Kadınlarda da 759 
yeri gören eşim, kadınlar listesinde birinci oluyor” 
diye konuştu. 

 BURSA ÇOK İYİ GİDİYOR
Gördüğü alanları fotoğrafl adığını belirten Ege: 

“Buralara geldiğimizde fotoğraflardan çeşitli 
örnekler sunduk. Dünya mirası amblemlerini 

nerede, nasıl kullanmak gerektiğini gördük. Bursa 
çok iyi gidiyor. Ancak birkaç nokta var. Mesela 
şehrin girişinde bunun dünya mirası olduğunu 
belirtirler. Biz istedik ki Bursa’ya gelirken yoldaki 
tabelalara bu logolar konulsun. Ancak öğrendik 
ki karayolları izin vermemiş. Dünya bu logoları 
koyarken, biz bu logoları koyamıyoruz. Bizim bu 
konuda 200’e yakın konferansımız oldu. Bunlarda 
başardığımız bir olay vardı. Çanakkale’de bu olayı 
anlattığımızda Çanakkale valiliği bundan çok et-
kilenmişti. 4 ay sonra giderken Truva levhalarının 
üzerine Dünya mirası amblemi koydular. Ancak 
çift yol yapıldı, yollar genişletildi ve karayolları 
bütün bu amblemleri kaldırdı” dedi. Dünya mirası 
olmasının değerinin bilinmediğine dikkat çeken 
Ege: “2003-2004 senelerinde, yani listeye girdi-
ğinden 17-18 sene sonra Sivas Divriği’de yapılan 
bir araştırmada, Divriği’deki caminin Dünya Mirası 
Listesi’nde olduğunu bilen Divriğili vatandaşa 
rastlanmamıştı” dedi. 

LEVHALARI DEĞİŞTİRMEK LAZIM
Edirne’de ‘Taksilerin üzerine UNESCO logosu 

koyun’ dediklerinde ‘Olmaz’ cevabı aldıklarını 
ifade eden Ege: “Aynı fikri Bursa’da da verdik. 
Bunu yapmanın faydasına baktığımızda, göz aşi-

UNESCO’NUN DEĞERİ 
BİLİNMİYOR

 ATİLLA EGE
 Dünya Mirası Gezginleri Derneği Başkanı
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nalığı sağlaması diyebiliriz. Çünkü taksiler sürekli 
dolaşıyor. Bütün Bursa halkına göz aşinalığı sağ-
layacak şey ya taksiler ya da belediye otobüsleri. 
Verdiğimiz konferanslarda 20-30 bin kişiye an-
lattım. Buralarda dünya mirası amblemini görüp 
görmediklerini sorduğumda, aldığım cevap ‘Hiç 
görmedik, hiç tanımıyoruz’ oldu. Şehir tanımıyor. 
Bugün İstanbul’da İstanbullulara sorun, dünya 
mirası amblemini bilmiyorlar. Görmemişler, 
çünkü koymuyorlar. Bursa’da da anlattık.  Beni 
3 ay sonra çağırarak ‘Dünya örneklerini görelim’ 
diyen bir şehir. Böyle bir bilinçte olan bir şehir... 
Bursa’yla gurur duyabilirsiniz. Bursa’ya geldiğim-
de bindiğim takside logoyu gördüm ve heyecan 
duydum. ‘Atılacak adım buydu’ dedim. Dünya’da 
her yerde bu amblemleri kullanıyorlar. Hatta 
Portekiz’deki kilise meydanına gittiğimizde oranın 
bir dünya mirası olduğunu anladık.  Yere küçücük 
platolarla dünya mirası amblemlerinden yüzler-
cesini döşemişler. İnşallah Bursa’da da olacak 
bu... Yere bastığımızda bu amblemleri göreceğiz. 
Bunun örneği İngiltere ve başka yerlerde de vardı. 
Dünya mirası alanına giren yerlerde o alana giren 
sokakların levhalarını da değiştirmek lazım. Bursa 
inşallah bu alan yerlerine giden levhalarını da de-
ğiştirecek. Bursa’ya güveniyorum” diye konuştu. 

LONGOZ ORMANLARI LİSTEYE 
GİREBİLİR

UNESCO markasını kullanım hakkını elde et-
menin çok önemli olduğunu belirten Ege sözle-
rini şöyle tamamladı: “Bursa UNESCO markasını 
kullanmak istiyorsa önlerinde çok büyük birkaç 
proje var. Bir tanesi İznik... Bursa’nın çok önemli 
bir değeri daha var. O da Merinos Fabrikası. Tek 
başına dünya mirası listesine girebilir. Çünkü 
dünyada benim gördüklerim içerisinde, tek ba-
şına bir fabrika bir takım özelliklerinden dolayı 
dünya mirası listesine girdi. Hepsi bizim Merinos 

Fabrikası’nda da var. Merinos Fabrikası’nı tek 
başına ele alıp dünya mirası listesine sokabiliriz. 
O yüzden Bursa’nın bu konuda çalışma yapması 
gerekiyor. İkinci bir önerim de somut olmayan 
dünya mirasları var. Karagöz ve Hacivat listeye 
girdi ancak bir tane daha var ki o da kılıç kalkan 
oyunu. Bir de Karacabey longoz ormanları var. 
Orası da dünya mirasına kaydedilebilecek bir alan. 

Hiçbir doğal mirası dünya mirasına sokmaya 
çalışmıyoruz. 60’da 1 tane Tuz Gölü konuldu 
ancak o da olmayacak diye konuldu. Bizim hiç 
mi doğal mirasımız yok? Eğer Longoz ormanları 
dünya mirası listesine sokulmaya çalışılırsa buna 
hükümet itiraz etmeyecek. Çünkü orada ne altın 
aranıyor, ne de HES’lerden dolayı bir kazanç kapısı 
olmayacak. Kaz dağlarını sokamıyoruz, çünkü 
orada birçok yere altın arama emri verildi. Onların 
iptali söz konusu... Ancak Longoz ormanları rahat 
girebilir. Bunların hepsi girdiğinde Bursa’nın 
hiçbir çıkış yolu aramasına gerek yok. Başka bir 
marka aramasına gerek yok.”

YAPILMASI GEREKENLER
•Şehrin girişine Dünya Mirası olduğunu 
belirten levha konulmalı

•Dünya mirası alanına giren yerlerde, o alana 
giren sokak levhaları değiştirilmeli

•Taksi, otobüs vb ulaşım araçlarına Dünya 
Mirası amblemi konulmalı

•Merinos Fabrikası tek başına ele alınıp, Dün-
ya Mirası Listesi’ne alınması için çalışılmalı

•Kılıç Kalkan oyunlarının Somut Olmayan 
Miras Listesi’ne alınması için çalışılmalı

•Karacabey Longoz Ormanları’nın doğal alan 
olarak Dünya Mirası Listesi’ne alınması için 
çalışılmalı
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Solak, üniversitelerin güçle-

rini sağlık turizminde sektör ve paydaşlarına 
müspet yansıtmasının önemli olduğunu, çünkü 
üniversitelerin büyük bir güç olduklarını ve ciddi 
imkanlarının bulunduğunu vurguladı. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Solak, “Sağlık Turiz-
minde Üniversitelerin Yeri” konulu sunumunda 
üniversite yönetimi olarak 2000 yılından bugüne 
termal turizme ciddi emek verdiklerini vurgulaya-
rak son 15 yıldır yapılan çalışmaların akademik 
olması açısından bilgi yoğunluklu olduğunu 
anlattı. Prof. Dr. Solak, konuşmasında sağlık tu-
rizmiyle ilgili tanımlamalara değinerek, sağlığın 
korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tedavi 
edilmesi amacıyla veya herhangi bir sebeple 
sağlık hizmeti almak için ikamet edilen yerden 
başka bir ülkeye yapılan planlı ve en az 24 saatlik 
seyahate sağlık turizmi, seyahat edene de sağlık 
turisti denildiğini söyledi. İkamet edilen yerden 
başka bir ülkeye seyahat amaçlı giden turistlerin 
seyahat halindeyken acil veya plansız sağlık hiz-
meti almak zorunda kalmasına da “turistin sağlığı” 
dendiğini ifade eden Solak, sağlık turizminin 
ortaya çıkış nedenlerini ise;

•Uzun süren hasta bekleme listelerinden kur-
tulmak

•Daha kaliteli ve daha kısa zamanda hizmet 
almak

•Yüksek sağlık teknolojilerine ulaşmak

•Sağlık hizmeti maliyetini düşürmek

•Kronik hastaların ve yaşlıların veya engellilerin 
başka ortamlara gitme ve tedavi olma istekleri

•Tedavi olmanın yanı sıra gezme ve kültür ziya-
retlerinde bulunma isteği

•Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği

•Bazı ülkelerde hastaların uzun bekleme süresi

•Daha ucuza sağlık hizmeti temin edebilme

•Kendi ülkesinde ileri teknoloji ve kalifiye ele-
man, insan kaynağının olmayışı

•Özellikle gelişmiş ülkelerden yaşlı nüfusun ve 
kronik hastalıkların oranının yükselmesi

•Hastaların kendi ülkesinde hizmete ulaşımının 
başka ülkeye göre daha zor olması 

•Nadir hastalıklar için kaliteli sağlık bakım hiz-
metinin, diğer ülkede daha uygun imkanlarla 
gerçekleştirilebilmesi

•Kendi yaşadıkları yerlerde sağlık hizmetlerinin 
çok pahalı olması

•Hasta tatilde yada iş seyahatindeyken sağlık 
bakımına ihtiyaç duyması

•Kendi yaşadıkları yerlerde sağlık imkanlarından 
yararlanabilecekleri yeterli sağlık kurumlarının 
olmaması şeklinde sıraladı.

SEKTÖR 
ÜNİVERSİTELERLE 

GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALI

 Prof.Dr. MUSTAFA SOLAK 
 Afyon Kocatepe Üni. Rek.
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Sağlık turizminin medikal, termal, yaşlı ve 
engelli olmak üzere 3 türü bulunduğunu belirten 
Prof. Dr. Solak, dünyanın sağlık turizmi kapasite-
sine bakıldığında dünya genelinde yurtdışından 
gelen hastalara hizmet veren 350 bin yatak kapa-
siteli 3 bin 750 kamu, özel hastane ve klinik bu-
lunduğunu yine 52 ülkede 414 JCI akreditasyonu 
olan hastane ve klinik olduğunu söyledi.

2020’DE SAĞLIK TURİZMİ GELİRİ  
1 TRİLYON DOLAR OLACAK

Rektör Solak, termal turizm açısından dünyanın 
kapasitesinin 255 yatak kapasiteli bin 950 termal 
sağlık merkezi, 150 bin yatak kapasiteli ve 5 
yıldızlı 1. 170 SPA merkezi ile bir milyon 500 bin 
yatak kapasiteli yaşlılara yönelik tesisler şeklinde 
olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: 

“Pastanın ne kadar büyük olduğunu görüyor-
sunuz. Dünyada en iyi 20 sağlık hizmeti veren 
destinasyonlara baktığımızda Doğu Asya’nın sıklet 
merkezi olduğunu görüyoruz. Yine dünya sağlık 
turizmi akışından Kuzey Amerika ve Ortadoğu 
da nasibini alıyor. Sağlık turizminde elde edilen 
gelire göre dünyada ilk beşte yer alan ülkeler; 
Amerika, Almanya, Türkiye, Tayland ve Hindistan. 
Kapasite bakımından Türkiye yine ilk 5’te var, Ame-
rika ve Almanya ilk iki sırada bulunuyor. 2015’te 
50 milyon olan sağlık turisti sayısının 2020’de 
100 milyon olması bekleniyor. Sağlık turizminin 
gelir düzeyindeki potansiyeli ise 2015’te 500 
milyar dolar iken 2020’de bu rakamın 1 trilyon 
dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.” 

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUM 
AVANTAJI VAR

Prof. Dr. Solak, Türkiye’de halihazırda 20 bin 
yatak kapasiteli 750 özel hastane ve klinik sağlık 
merkezi, 50 JCI akreditasyonu olan hastane, 25 
bin yatak kapasiteli termal tesis, 35 bin yatak 
kapasiteli 270 adet 5 yıldızlı SPA merkezi ve 300 
bin yatak kapasiteli emeklilere yönelik tesisler 
olduğunu anlatarak, ülkemizde 2015 yılı için 1 
milyon sağlık turisti beklendiğini, 2023 hedefinin 
ise 2 milyon sağlık turisti ve 20 milyar dolar sağlık 
geliri olarak ortaya konduğunu kaydetti. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu bölge açısından 
712 milyonluk bir popülasyonun tam ortasında 

yer aldığına işaret eden Rektör Solak, 1 ila 3 saatlik 
mesafeye bakıldığında ise 1 milyarlık bir nüfusun 
Türkiye’ye gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu 
söyledi. Prof. Dr. Solak, 77.7 milyon nüfusuyla Tür-
kiye’nin en hızlı gelişen 3. ülke, yüzde 4 büyüme 
hızı ortalaması ile dünyanın en büyük 17. ekono-
misi olduğunu anımsatarak, yılda en az 32 milyon 
turistin geldiği Türkiye’nin sağlık alanında da 
bölgesinde lider konumda bulunduğunu aktardı. 
Halihazırda Türkiye’de bin 528 resmi hastane, 206 
bini aşkın hasta yatağı, 28 bin 500 yoğun bakım 
yatağı ve 92 bin 500 nitelikli yatak sayısı olduğu 
söyleyen Solak, Türkiye’nin sağlık turizmindeki 
2023 yılı hedeflerini ise şöyle açıkladı:

“2023 yılında nüfus 84 milyonu aşkın olacak. 
Toplam yatak 253 bini geçecek. Sağlık Bakanlı-
ğı’nın 155 bin, üniversitelerin 42 bin ve özel has-
tanelerin de 48 bin yatakla 2023 yılı hazırlığı var. 
Bunun yanı sıra 135 bin hekim, 142 bin hemşire 
ve sağlık çalışanlarıyla birlikte 760 bin kişilik bir 
sağlık ordusuna da sahibiz.” 

FİYAT AÇISINDAN CAZİP  
BİR ÜLKEYİZ

Prof. Dr. Solak Amerika, Türkiye, Almanya, Tay-
van, Singapur ve İngiltere’ye medikal turizm 
konusunda ülkelerarası fiyat karşılaştırması (ABD 
doları bazında) açısından bakıldığında Türkiye’nin 
hakikaten cazip, tedavi ve termal hizmetlerin alı-
nacağı bir ülke olduğunu belirterek, “Elimizdeki 
verilere göre 2014’te Türkiye’ye sağlık hizmeti 
almak üzere 496 bin uluslararası hasta gelmiş. 
Haziran, temmuz, ağustos ve eylül en sık gelinen 
aylar olmuş. Kış aylarında gelişler ise az. Sağlık 
turisti ülkemizin çeşitli şehirlerine gelerek tedavi 
almış. Sağlık turizmi açısından en donanımlı 
hastaneler ise içerisinde bizim üniversitemizin 
de yer aldığı genelde özel ve üniversite hasta-
neleri olmuş. Sağlık teknolojileri bakımından da 
ülkemiz oldukça iyi bir yerde. Kozmetolojide iyi 
durumdayız. Onkolojik tedavi ve metotlarında 
da belli bir noktaya geldik. Organ nakillerinde 
yine önemli bir konumdayız. Teknolojinin yoğun 
olarak kullanıldığı kliniklere gelen hasta sayıları 
açısından da ilk sırada ortopedi ve travmatoloji, 
ikinci sırada kardiyoloji, üçüncü sırada beyin ve 
sinir cerrahisi, dördüncü sırada tıbbi onkoloji ve 
kalp, damar cerrahisi yer alıyor” diye konuştu. 

SAĞLIK TURİZMİNDE  
TANITIM VE PAZARLAMA
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MARMARA BÖLGESİ  
ÖNDE ANCAK…

2014 verilerine göre Türkiye’yi tercih eden 
ülkeler bazında ilk sırayı Libya’nın çektiğini ardın-
dan Almanya, Irak, Azerbaycan, Hollanda, Suriye, 
Avusturya, Rusya Federasyonu, Türkmenistan ve 
Afganistan’ın geldiğini kaydeden Rektör Solak, 
yine geçen yılın (2014) verilerine göre toplam te-
davi alan hastaların yüzde 44’ünün sağlık turizmi 
kapsamında geldiğini, yüzde 56’sının Türkiye’ye 
gelmişken tedavi aldığını, yine gelen hastaların 
yüzde 75’inin özel sağlık kuruluşlarında yüzde 
25’inin ise kamu hastanelerinde tedavi olduğu-
nun görüldüğünü dile getirdi.

Prof. Dr. Mustafa Solak, bölgelere göre ulus-
lararası hasta dağılımında Marmara Bölgesi’nin 
sağlık turizminde önde olduğunu ancak sağlık tu-
risti açısından Akdeniz Bölgesi’nin üstünlüğünün 
bulunduğunu belirtti. 2015 yılında uluslararası 
hastaların en çok başvurduğu özel hastanelerin 
Medikalpark İzmir, Acıbadem Maslak, Memorial 
Şişli, Medikalpark Batman, Anadolu Sağlık Mer-
kezi, Acıbadem Fulya, Erzurum Şifa, Acıbadem 
Bakırköy, Batman Dünya ve Bayındır Hastanesi 
şeklinde sıralandığını ifade eden Solak, özel 
sağlık kuruluşlarına artık devlet kurumlarının da 
giderek rakip olmaya başladığını, bunun da 2014 
verilerinde görüldüğünü anlattı. Prof. Dr. Solak 
üniversite hastaneleri bazında ise sıralamada 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs 
Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ankara Üniver-
sitesi, Trakya Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
Adana Başkent Üniversitesi, Celal Bayar Üniversi-
tesi’nin bulunduğunu kaydetti. 

Artık sağlık turizminin sadece iki büyük şehre 
değil ülke sathına yayıldığının verilerden de 
görüldüğüne işaret eden Solak, şunları söyledi:

“Uluslararası hastaların başvurduğu ilk 10 
eğitim ve araştırma hastanesi ise; İstanbul, An-
kara, Erzurum, Samsun ve Kırşehir. 2014 yılı Ege 
Bölgesi’nde illere göre uluslararası hastaların 
sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki 
dağılımında ağırlık İzmir’de ardından Denizli ge-
liyor ve diğerleri sıralanıyor. Marmara Bölgesi’ne 
gelince ilk sırada İstanbul ardından Kocaeli geliyor 
ve Bursa 3. sırada yerini alıyor.” 

HEDEFLER KALKINMA  
PLANINDA YER ALDI

Solak, Türkiye’nin sağlık turizmiyle ilgili 3 ayrı 
plan ve programı bulunduğunu, bunlarda fiilen 
yer aldığını anımsatarak, 2013-2017 Stratejik 
Eylem Planı’nda stratejik amacın,  “Türkiye’nin 
ekonomik ve sosyal kalkınması ile küresel sağlığa 
katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye 
devam etmek”, olarak belirlendiğini dile getirdi. 

Türkiye’nin 10. Kalkınma Planı’nda (2014-
2018) 2015 yılı programında “Sağlık turizminde 
etkin tanıtım, pazarlama yapılması ve uluslara-
rası işbirliğinin arttırılması ve tanıtım pazarlama 
alanında kamu ve özel sektör işbirliklerinin ar-
tırılması öngörülmüş” cümlelerinin yer aldığını 
aktaran Rektör Solak,  10. Kalkınma Planı’nın 
sağlık turizmini geliştirme programı hedefleri-
nin de “Medikal turizmde dünyanın ilk 5 desti-
nasyonu içerisinde yer almak, 750 bin medikal 
yabancı hastanın tedavi edilerek 5,6 milyar dolar 
gelire ulaşmak, termal turizmde 100 bin yatak 
kapasitesi oluşturularak 1 milyon 500 bin (600 
bini tedavi amaçlı) yabancı termal turiste hizmet 
vermek ve 3 milyar dolar gelir elde etmek, ileri yaş 
turizminde 10 bin yatak kapasitesi oluşturmak, 
150 bin yabancı turistin ülkemizi ziyaret etmesi 
sağlanarak 750 milyon dolar gelir elde etmek” 
olarak tanımlandığını belirtti. 

Konuşmasında siyaset kurumunca yapılan 
çalışmalara da değinen Solak, 7 Şubat 2015’te 
Başbakanlık Genelgesi ile Sağlık Turizmi Koor-
dinasyon Kurulu (SATURKK) kurulduğunu, 7 
Bakanlıktan genel müdürlerin, TOBB, TİKA, Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu ve YÖK’ten temsilcilerin 
bulunduğu kurulun ilk toplantısını Sağlık Baka-
nı’nın başkanlığında yaparak, şu an çalışmalarını 
yürüttüğünü söyledi.

SAĞLIK TURİZMİNDE  
ÜNİVERSİTELER

Prof. Dr. Mustafa Solak, sağlık turizmi alanında 
üniversitelerin yapabileceği çok önemli şeyler ol-
duğuna işaret ederek, “Üniversiteler; iyi donanım-
lı, yetkin sağlık sunucusu (doktor, eczacı, hemşire, 
fizyoterapist vb.) yetiştirmek, sağlık eğitimi alanın-
da aktif eğitim programlarının güncellenmesinde 
sektör temsilcilerinin görüşünü almak, onların 
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ihtiyaçlarına cevap vermek, sağlık sunucularına 
dil eğitim sunmak, bu yönde tam donanımlı dil 
laboratuarları kurmak, hizmete açmak, sağlık 
turizmi zincirinde yer alan tesis ve ekiplerin yurtdı-
şında tanıtımlarına aktif olarak katkıda bulunmak, 
sağlık turizmi ile ilgili fuar ve toplantılara katılmak, 
koordine etmek, güçbirliği oluşturarak fuar ve 
toplantılardan daha fazla yararlanmaya destek 
vermek, yurtdışından yabancı öğrenci almak, bu 
öğrenci ve öğretim elemanlarından fuar, toplantı 
ve tanıtımlarda yararlanmak, sağlık turizmine 
yönelik bölgesel, ulusal ve uluslararası kongre, 
sempozyumlar tertip etmek, yapılanlara katılmak, 
belli dönemlerde eğitim sertifikasyon programları 
hazırlayarak sektör çalışanlarına hizmet içi eğitim-
leri yapmak, sağlık turizmiyle ilgili çeşitli dillerde 
tanıtım ve eğitici yayınlar üretmek (kitap, bülten, 
tanıtım broşürü, dergi, eğitim rehberi, film gibi), 
bu alanda faaliyet gösterecek dernek kurmak yada 
aktif olanlara destek vermek, paydaşlar ile periyo-
dik toplantılar yoluyla durum değerlendirmeleri 
yapmak, sektörün sorunlarını tespit ederek çözüm 
yolları aramak, sağlık turizmiyle ilgili yenilikleri 
takip etmek için paydaş ve sektör temsilcileri ile 
birlikte yurtdışı fuar ve seyahatleri koordine etmek 
ve/veya katılmak yoluyla sağlık turizmi alanında 
önemli yol alınmasını sağlayabilirler” dedi.

MERKEZE KENDİMİZİ KOYDUK
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin (AKÜ) son 14 

yılda bu alanda yaptığı çalışmaları katılımcılarla 
paylaşan Rektör Solak, öncelikle üniversite olarak 
kendi içlerindeki çalışmaları tamamladıklarını 
vurguladı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon (tüm 
birimleriyle) açısından akredite bir hastaneleri 
olduğunu, Bursa’da bunun yaygınlaşmasını yani 
kaplıca suyunun tedavide kullanılmasını bekledik-
lerini söyleyen Solak, şunları aktardı: “Radyoterapi 
ve nükleer tıp onkolojide önemliydi, tamamlayıcı 
birimleri açtık. Yine diş, eczacılık, kozmetoloji 
birimlerine öncelik sağladık. Kozmetolojiye yoğun 
talep geldi. Dil laboratuvarları kurduk. Özellikle 
otellerin ve sektörün bu dil laboratuvarlarından ya-
rarlanmalarını sağladık. İki üç dilde rehberler çıkar-
dık. Dernek kurduk. Tüm otel yöneticileriyle birlik-
teyiz bu dernekte. Bu çalışmalarımızda üniversite 
hastanemizi ve üniversite yönetimini termal sağlık 
turizminin ortasına oturttuk. Otellerimizle temas 
kurduk. Dernek üzerinden rutin toplantılarla ter-

mal otellerin sağlık ihtiyaçlarına doğrudan cevap 
verdik. Hangi otelimiz ne istiyorsa en üst düzeyde 
sağlık hizmeti, termal sağlık hizmeti ve wellness 
hizmetinde önemli tedbirler aldık bunu şu anda 
rutin olarak uyguluyoruz. Üniversitemize yabancı 
öğrenci aldık. 2012 yılında çok güzel bir kongre 
yaptık, ciddi de katılım oldu (bini aşkın kişi ve 
150’si yabancıydı) ve ondan sonra Afyon’da termal 
sağlık turizminde önemli bir atılım yaşandı. Biz bu 
kongreyi yanımıza otel temsilcilerini, özel sektör 
temsilcilerini, özel sağlık kuruluşlarının temsil-
cilerini alarak bir paket halinde düzenliyoruz. 
Bunun da çok faydası oluyor. Şehrimizin termal 
zenginliğini, turizmini geliştirmek için fuarlara 
katılmayı görev bildik. Bu noktada yapılması ge-
reken bir diğer görev ise hangi bölgeye gidiliyorsa 
öncelikle oradaki Türk büyükelçiliğini, ataşeleri ve 
müşavirleri ziyaret ederek sürece onları da katarak 
fuardan ve sempozyumdan maksimum kazanım 
sağlamak olmalı. Biz katıldığımız tüm yurtdışı fuar, 
sempozyum ve kongrelerde büyükelçilerimizin 
alana gelmesini sağladık, onları konuşturduk, 
onlarla röportajlar yaptık.”

YILMADAN HEDEFİMİZE 
ULAŞACAĞIZ

Sağlık turizminde güçbirliği yapmak gerektiği-
nin altını bir kez daha çizen Prof. Dr. Solak, üniver-
sitelerin güçlerini sağlık turizminde sektör ve pay-
daşlarına müspet yansıtmasının önemli olduğunu 
çünkü üniversitelerin büyük bir güç olduklarını ve 
ciddi imkanlarının bulunduğunu vurguladı. Solak, 
üniversitelerin hem yetkin insan gücü yetiştirerek, 
hem uluslararası irtibatları sağlayarak hem de ye-
tiştirdiği insan gücünü paydaş ve sektörün istediği 
elemanların transferini sağlayarak sürece önemli 
katkılar sunduğunu anımsatarak, bu güçten tüm 
şehirlerin azami ölçüde yararlanması gerektiğini 
dile getirdi. Üniversitelerin sağlayacağı bu avan-
tajlarla paydaşların ve sektörün sırt sırta vererek 
güzel neticeler alacaklarına ve 2023 hedeflerine 
yaklaşacaklarına inandığını belirten Prof. Dr. 
Solak, iz sürerek, takip ederek, yılmayarak bunu 
başaracaklarını söyledi.  

Solak son olarak kentlerin ve üniversitelerin 
özellikle kalkınma ajanslarından yararlanarak, on-
ların destekleriyle fuarlara katılarak sağlık turizmi 
alanında önemli kazanımlar elde edebileceklerini 
de sözlerine ekledi.

SAĞLIK TURİZMİNDE  
TANITIM VE PAZARLAMA
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Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri Istiroti, 
sağlık kuruluşlarının tanıtım ve pazarla-

masının sağlık turistinin ülkemize gelmesinde 
artık önem arz ettiğini belirterek, güvenilir sağlık 
kuruluşu, hekim ve tedavilerinin Türkiye’yi sağlık 
turizmi konusunda 2023 hedefl erine ulaştıraca-
ğını dile getirdi. 

Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri Istiroti, 
sağlık turizminde tanıtım ve pazarlamayı sağlık 
kurumları üzerinden anlattı. 10-15 yıl öncesine 
kadar sektörde pazarlama kavramının itici bulu-
nurken bugün hem yurtiçinde hem de yurtdışında 
pazarlamanın sağlıkta bir alan haline geldiğine 
dikkat çeken Istiroti, bilişim ve data yönetiminin 
inanılmaz bir hızla geliştiğini ve bunun sağlığa 
da yansıdığını, 2025’li yıllara giderken teknolojiyi 
en üst seviyede kullanacak olan bir sektörden 
bahsettiklerini söyledi. 

Istiroti, ilerleyen teknoloji sayesinde artık robo-
tik cerrahilerde kullanılan konsollarla hastaların 
aynı yerde olmasının gerekmeyeceğini belirterek, 
“İnternetteki hız farkı tamamlandıktan sonra 
örneğin Türkiye’de herhangi bir ilimizdeki kon-
solda durup, Afrika’daki başka bir hastanedeki 
odada bulunan hastayı ameliyat edebileceğiz. 
Yine vücuda mikroskobik boyutlarda giden bir 
takım teknolojilerle tedaviler yapabileceğiz. 
Hayatımızda ilaç ve ameliyatın yerini alacak yeni 
metodolojiler hazırlanıyor. Sadece hastalar değil 
bugün de başladığı gibi hücreler, dokular sanal 
ameliyatlar için know how etkinlikleri de sınırları 
geçecek. Türkiye bugün çok ileri bir teknoloji ile 
sağlıkta yerini aldı. Gerek kanser, obizete gerekse 
kalp cerrahilerinde, katarakt ve protez ameliyat-
larında robotik cerrahi günümüzün önemli bir 
parçası. Geldiğimiz noktada mide ve bağırsak 

sistemlerinin tanılarını koymada kullandığımız 
kapsül endoskopiden damarlarda yapılan özellikli 
gelişimlerden, ilik ve kök hücre nakillerinden vü-
cut içindeki ışın tedavilerine kadar yine ameliyat 
yapılırken doku açıkken yapılan ilaç tedavileri, gen 
manüplasyonu ve nano teknolojiye kadar çok fark-
lı bir sağlık dünyasıyla ilerliyoruz” diye konuştu. 

Sağlığın ekonomik bir değer yarattığının 2005 
yılında fark edildiğini aktaran Istiroti, daha önce 
Sağlık Bakanlığı’ndan bir takım taleplerde bu-
lunduklarında yatırım konusunda olumsuz yanıt 
aldıklarını ancak artık yüz güldürücü sonuçların 
elde edildiğini kaydetti. Başta hükümet olmak 
üzere Ekonomi ve Turizm Bakanlıklarının sektöre 
destek vermeye başladığına işaret eden Istiroti, 
bugün normal turizmden elde edilen gelire yakın 
bir tutarın, 2023’te sağlıktan gelecek olmasının 
bu konunun önemini gösterdiğini vurguladı. 

UZUN SOLUKLU BİR YOLCULUK
Istiroti, bugün Türkiye’de 600’e yakın özel 

sağlık kuruluşu, 2 bini aşkın da tıp merkezi bu-
lunduğunu belirterek, tüm kuruluşların sağlık 
turizmi yapmak istediğini ancak öncelikle bu-
nun gerekliliklerini yerine getirmek gerektiğini 

SAĞLIK KURULUŞLARI 
ÖNEMLİ 

TANITIM NEFERLERİ

 MERİ İSTİROTİ
 LIV Hospital & Medicalpark Has. Pz.
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söyledi. Istiroti, kendilerinin hastane grupları 
olarak sağlık turizminde neyi tanıttıklarını, hangi 
ürünlere odaklandıklarını, ürünlerini nasıl tanıt-
tıklarını, nereye doğru yöneldiklerini ve sonuçta 
ne beklediklerini de katılımcılarla paylaştı. Sağlık 
turizminde faaliyetleriyle öncelikle ülkeyi tanıttık-
larını ifade eden Istiroti, şöyle devam etti:

“Bugün Türk sağlık sektörünü bir Japon tekno-
lojisi gibi, bir İsviçre çikolatası gibi akla gelen bir 
klişe haline getirmek sorumluluklarımız arasında. 
Bunun yanı sıra kurumlarımızın markasını, hekim-
lerimizi, özellikli tedavi ve teknolojilerimizi tanıtı-
yoruz. Türkiye’de 18 il sağlık turizmine kucak açmış 
durumda. Ancak daha çok İstanbul ağırlıklı gidiyor 
bu yolculuk. Öte yandan kültürel ezgilerimizi 
anlatmakta geciktik. Ama son yıllarda yerel yöne-
timlerin bu konuya gösterdikleri önemle birlikte 
kültürel ezgilerimiz de sağlık konusunda sınırı 
aşmak isteyenlerin tercihleri arasında olacak.”

Istiroti, sağlık turizminde kurumların markala-
rını ön plana çıkarmalarının önemli olduğunun 
altını çizerek, hekimlerin zaman zaman değişse 
bile kurumun markasının oluşturduğu güven 
unsurunun çekiciliğini her zaman sürdürebil-
diğini dile getirdi. Genellikle sağlık turizmine 
giren yatırımcıların yada kurumların yaptıkları 
yatırımların dönüşlerini hemen bir iki ay içinde 
beklediklerini anlatan Istiroti, oysa ki bu sürecin 
uzun bir yolculuk ve sabır gerektiren, kaynakları 
uzun soluklu kullanmayı gerektiren pazarlama 
şekli olduğunu kaydetti. 

REKLAMLARDA MARKALARIN VAAT 
ETTİKLERİNİ GÖRMÜYORUZ

Istiroti, kendi kurumlarının markasını Türkiye’de 
genel hastanecilik yatırımlarıyla sürdürdüklerini 
ancak yurtiçinde ve yurtdışında niş işler yaparak, 
odaklanmış sağlık branşlarını seçerek ve dal 
hastaneleri üzerinden yani tek konuya yada daha 
az konuya odaklanarak ilerlemenin de mümkün 
olduğunu belirtti. 

Sağlık kurumlarının yıldız hekimlerini tanıtması 
gereken unsurlar arasında yer aldığını anlatan 
Istiroti, eğer kurumda çok hekim çalışıyorsa bir-
kaçının ön plana çıkarılmasının diğerlerini rahat-
sız edebileceğini bu nedenle hekimlerin kendi 
yarattıkları bilimsel değer itibariyle uluslararası 

ve kongrelerdeki tanınırlıklarını sağladıkları ça-
lışmalar üzerinden bu pazarlamanın devam etti-
rilmesinin zamanla yapılacak çalışmaların süresini 
kısaltacağını söyledi. 

Istiroti, yapılan yatırımların da tanıtılmasının 
pazarlamada önemli olduğunu ifade ederek, 
“Biz cihaz tanıtımı yapmak istemiyoruz. Bunlar 
tedavilerde kullanılan araçlardır sadece fakat iler-
leyen teknolojilerin sağladığı faydalar üzerinden 
aktaracağımız bilgiler çok önemli. Türkiye’de yeni 
bir hastane açıldığında ilanlarında sadece binanın 
resmini görürsünüz orada o markanın vaat ettiğini 
görmezsiniz.  

Öte yandan hangi tedavilere odaklanıyorsak 
onların özellikli tanıtımını yapmak da bizi daha 
kısa sürede bir yerlere taşıyacaktır. Gerçekten 
çok özellikli hizmetler veriyoruz. Bulunduğumuz 
coğrafyada 750 milyonluk bir nüfus potansiyeline 
hitap ediyoruz ve bu nüfusun kullanabileceği kay-
nakların çok ötesinde Türkiye’de yatırımlarımız var. 
Dolayısıyla daha odaklanmış tedavi ve teknolojile-
re dönmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin yurtdışından 
tercih edilme sebeplerinin başında ise kanser 
cerrahileri, ortopedi tedavileri, ilik, böbrek ve kara-
ciğer gibi nakiller (ki bunlarda çok iyi sonuçlarımız 
var), ileri kardiyolojik girişimler, estetik, obezite 
cerrahileri ve diş tedavileri geliyor” dedi. 

ŞEFFAFLIK ÖNEMLİ
Sağlık kurumlarının markasını güçlendiren 

unsurlardan birinin akreditasyonlar olduğunu, Tür-
kiye’nin akredite olmuş sağlık kuruluşu bakımın-
dan önemli bir yerde bulunduğuna işaret eden 
Istiroti, tıbbı sonuçların da pazarlanması gereken 
en önemli noktalardan biri olduğunu ancak bu 
konuda Türkiye’nin biraz zayıf kaldığını, bu konuya 
ağırlık vererek ilerlenmesi gerektiğini vurguladı. 
Istiroti, sağlık kurumlarının pazarlanmasında 
tıbbı performansların şeffalığının da önemli 
olduğunu söyleyerek, “Avrupa’da, Uzakdoğu’da 
çok ciddi merkezler var, bir de yakın coğrafyada 
rekabet noktalarımız var. Eğer biz beş adım önde 
koşacaksak verilere dayalı bir pazarlama yaparak 
ilerleyebiliriz. Sadece reklam bütçelerinin yada 
birebir aracılarla oluşturulan kontratların uzun 
soluklu olacağına inanmıyorum çünkü bunlar 
her an başka hastanelere ve ülkelere kayabilecek 
unsurlar. Bu nedenle tıbbi performanslarımızın 

SAĞLIK TURİZMİNDE  
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şeffaflığı gerçekten önemli. Bu paylaşım kuru-
munuza olan güveni de artırıyor. Tıbbi sonuçlarla 
birlikte artık günümüzde maliyetler de çok önemli 
ve bunu ortaya koymak da pazarlamada bizi farklı 
bir noktaya getirecektir” diye konuştu. 

“Tanıttığımız bir diğer konu da hasta memnu-
niyeti” diyen Meri Istiroti, “Hasta memnuniyeti 
bizde yüzde yüzdür diye dolaşmak önemli değil, 
önemli olan yurtdışı hastaları için bu ölçümlemeyi 
ne kadar ciddi yapıp kendi iyileşmenizi sağladığı-
nızdır” ifadelerini kullandı.  

ODAKLANILACAK ÜLKELER  
DOĞRU SEÇİLMELİ

Istiroti, sağlık kurumlarının sahip olduğu unsur-
ların tanıtımının nasıl yapılacağı noktasında ise 
kendilerine yurtiçindeki pazarlama stratejilerinin 
yurtdışı pazarlama stratejilerine ışık tuttuğunu 
bunların birbirinden ayrılamayacağını söyledi. 
B2B fuarlarına katılımın sağlık hizmet sunucu-
larıyla bu hizmetleri satın alan tarafların biraraya 
gelmesi bakımından önemli olduğunu kaydeden 
Istiroti, fuarlara da çok iyi seçim yaparak gitmek 
gerektiğini vurguladı. 

Istiroti, yine hekimlerin katıldığı kongrelerin ku-
rumların markasını tanıtmada değerlendirilmesi 
gerektiğini, hangi ülkelere pazarlama yapılacaksa 
o ülkelere odaklanılması ve bu ülke sayısının da 
başta 4-5 gibi sınırlı sayıda olmasının avantaj 
sağlayabileceğini belirtti. 

Istiroti şöyle devam etti:

“Seçtiğiniz ülkelerdeki bilimsel etkinlikler, 
toplantılar da son derece önemli. Bunun yanı sıra 
gittiğiniz ülkelerde halka yapacağınız etkinlikler, 
halka dokunmak çok önemli. Seçtiğiniz ülkeler-
deki halkın alışkanlıklarına göre reklam araçlarını 
seçmemiz gerekiyor. İrtibat ofisleri gerçekten 
önemli ve etkin kullanılmalı. O ülkelerde işbirliği 
yapacağınız hastaneler, tıp merkezleri çok hayati. 
Doğru işbirliği kurarsanız ve tamamlayıcı tedaviler 
üzerinde anlaşma yaparsanız bu sistem işliyor. İl-
gili ülkedeki bakanlıklarla ilgili çalışmalar önemli. 
Aracılarla olan sözleşmeler ve bu aracıların güncel-
lediğiniz konularla ilgili bilgilendirilmeleri dikkat 
edilmesi gereken bir unsur. 

Hedef branşların tespiti ve bu branşlara odaklı 

ülkelerde tanıtım yapmak gerekiyor. Her ülkenin 
öncelikli ve eksik olduğu tıbbi alanları var. Başarılı 
olduğunuz alanla örtüşen branşlar seçilip, onlarla 
işe başlamak daha faydalı olabilir. Yine ilgili 
ülkeden Türkiye’ye incoming yapan acentalarla 
projeler, programlar yapmak mümkün. Geçmiş 
yıllarda çok başarılı olamadık ama şimdi onlarda 
da turizmin tıkanması nedeniyle onlar da farklı 
ürünler arıyor ve bu ürünleri önerebiliyorlar. Di-
jital hasta başvurusu alan sitelere üye olmak çok 
önemli ve sabırla buradan gelen hasta dosyalarını 
doğru bir şekilde yanıtlamamız gerekiyor.  Yine 
yurtdışı anlaşmalı kurumların ağına girmeliyiz. 
Operasyonel stratejiler de pazarlamanın içinde 
yer almalı. Fiyat,  tamamen kurumunuz için ya-
rattığınız marka algısına göre değişebiliyor ve bu 
sektördeki tüm okulların yabancı dil desteğini 
almamız da hayati önem taşıyor.” 

EĞİTİMSEL AMAÇLI FAALİYETLER 
TANIŞIKLIK SAĞLIYOR

Avrupa bölgesinden gelen hastaların daha 
çok cepten ödenen hizmetler için ülkemizi tercih 
ettiklerini belirten Istiroti, ülkemizin Avrupa böl-
gesinde Yunanistan, Malta ve Kıbrıs ile rekabet 
ettiğini, hastaların buralarda saç ekimi ve estetik 
operasyonlar yaptırdıklarını kaydetti. Istiroti, 
Avrasya bölgesinin de önemli bir coğrafya oldu-
ğuna dikkat çekerek Türkiye’ye bugün Kazakistan, 
Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Kırgızistan 
ve birçok ülkeden hastaların artan sayıda gelmeye 
başladığını, kanser tanı ve tedavileri, nöroşirürjik 
hizmetler ve çocukla ilgili tüm yüksek ihtisas 
alanları, nakiller ve kök hücre tedavileri için Türki-
ye’yi tercih ettiklerini söyledi. Türkiye’nin Avrasya 
bölgesinde rekabet ettiği ülkelerin Almanya, Kore 
ve İsrail olduğunu kaydeden Istiroti, özellikle Kore 
ve Almanya’nın eğitim anlamında son 10-15 yıldır 
önemli yatırımlar yaptıklarını, bu tanışıklıklarının 
kazanımlarını elde ettiklerini, Türkiye’nin de şu an 
benzer çalışmalar üzerinde durduğunu anlattı. 

FİYATTA REKABETTE  
ZORLANIYORLAR

Istiroti, Ortadoğu’nun da Türkiye için önemli bir 
pazar olduğuna dikkat çekerek, hastaların özellikle 
pediatrik ve kalp cerrahisi için geldiğini ayrıca 
Avrasya bölgesinden geliş nedenlerini bu bölge 
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için de sayabileceklerini dile getirdi. Ortadoğu 
bölgesinde Ürdün, Lübnan, İran, Hindistan ve 
Almanya ile rekabet eden Türkiye’nin, Afrika’dan 
da Libya ağırlıklı sağlık turisti çektiğini ifade 
eden Istiroti, “Bugün Cezayir’den, Somali’den, 
Mısır’dan ülkemize hasta akışları başladı. Bu 
bölgede de eski sömürgeleri olması nedeniyle 
Fransa, İngiltere, Almanya ile rekabet halinde-
yiz. Öte yandan Balkanlar bölgesi bize en yakın 
coğrafya. Bulgaristan’dan arabayla gelip giden 
hastalarımız var. Balkanlardan pediatrik cerrahiler, 
nakiller, kanser tedavileri ve ortopedik cerrahiler 
için yoğun hasta alıyoruz. Bu bölgede de Polonya, 
Hırvatistan, Almanya, Avusturya ülkemizin rakip-
leri. Bu ülkeler tabi ki AB içinde olmanın avan-
tajlarını da kullanıyorlar ama fiyat olarak bizimle 
rekabette zorlanıyorlar ve şu an Türkiye, hekim 
hekime tanışıklığı arttırdıkça avantaj sağlamaya 
başladı” dedi.  

Istiroti, iyi eğitim almış hekimlerin eğitimle-
rine etkin olarak devam etmesinin, önde gelen 
hekimlerin tıbbi sonuçlarını yayınlamasının, 
kendilerinin uluslararası arenada tanırlılığının 
olmasının şehrin sağlık turizminin tanıtılma-
sında önemli bir unsur olduğunu anımsatarak, 
Ekonomi Bakanlığı’nın son dönemde teşvikler 
verdiğini, bu teşviklerin de doğru ve adil şekilde 
kullanılması durumunda önemli işlerin ortaya 
çıkacağını aktardı. 

Istiroti son olarak, Türkiye’nin siyasi istikrar ve 
terörden uzak bir imaj sağladığında güvenilir bir 
ülkeyi, güvenilir sağlık kuruluşlarını, güvenilir 
hekimleri ve güvenilir tedavileri pazarlamış ola-
cağını ve Türkiye’nin sağlık turizmi konusundaki 
2023 hedeflerine ulaşacağına inandığını da 
sözlerine ekledi.

SAĞLIK TURİZMİNDE  
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BUSAT Başkanı Doç. Dr. Sedat Demir’in 
başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, 

“Sağlık Turizminde Yerel Yönetimlerin Yeri ve 
Önemi” konusu ele alındı. 

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kur-
tulan, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, 
İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilçelerinin 
sağlık turizmi açısından potansiyelini katılımcılara 
anlatırken, BURFAŞ Genel Müdürü Muhammed 
Gümüşsoy da Büyükşehir Belediyesi’nin turizm 
alanında yürüttüğü faaliyetleri dile getirdi. 

Oturum Başkanı Doç. Dr. Demir, Bursa’nın 
turizm anlamında önemli bir potansiyeli bulun-

duğunu, yerel yönetimlerden beklenenin ise 
yatırımcılara cazip alanlar açmak, ilçelerindeki 
özellikle ekoturizm yapılmasına elverişli alanları 
dünyanın beklentisine göre modern çağdaş üni-
telerle buluşturmak olduğunu söyledi.

SAĞLIK TURİZMİNDE 
YEREL YÖNETİMLERİN 

ROLÜ VE ÖNEMİ

 SEDAT DEMİR
 BUSAT Başkanı
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POTANSİYELİMİZLE 
TURİZME

ADAY BİR İLÇEYİZ

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali, Bursa’nın turizm potansiyelini kul-

lanabilmesi için yerel yönetimlerin sürdürülebilir 
bir turizm anlayışı ile hareket etmesi gerektiğine 
işaret ederek, Yıldırım’ın sahip olduğu potansiyel 
ile turizme aday bir ilçe olduğunu söyledi. 

Turizmin dünyanın en büyük hizmet endüstrisi 
olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İs-
mail Hakkı Edebali, ülkelerin ekonomik gelirlerini 
hizmet, sanayi ve tarım sektöründen elde ettiğini 
kaydetti. Başkan Edebali, gelişmiş tüm ülkelerin 
gelirlerinin yüzde 75’ini hizmet sektörüyle elde 
ettiğini belirterek, gelişmekte olan ülkelerde 
de aynı oranların söz konusu olduğunu, hizmet 
sektöründe de en büyük payın turizme ait oldu-
ğunu anlattı.

Turizmin geçmişte tek bir kavramdan ibaret 
olduğunu anımsatan Edebali, ancak bugün artık 
yüzlerce bileşeni olan lokomotif bir sektör oldu-
ğunu bildirdi. Başkan Edebali, sağlık turizminin 
Bursa’nın potansiyeli açısından önemli bir turizm 
başlığı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Hem medikal hem termal hem geriatri hem 
de engelli turizm başlıklarını bünyesinde ba-
rındıran sağlık turizmi kavramı Bursa için çok 
önemli ve Bursa potansiyelini kullanabilirse 
bu büyük pastadan istediği payı alabilir. Sağlık 
turizminde Bursa’nın potansiyelini kullanabil-
mesi için yerel hizmetlerde sürdürülebilir turizm 
anlayışıyla hareket etmek gerekiyor. Bu anlayış 
da sürdürülebilir kentlerle elde edilebilir. Sür-
dürülebilir kent anlayışını da sosyal ve mekansal 
dönüşüm başlıkları altında özetleyebiliriz. Sosyal 
dönüşümde insanların bir arada yaşama kültürü, 
dayanışma ve kaynaşma duyguları içerisinde 

şehre, mahallelerine aidiyet duygusu geliştirmesi 
toplumu ekonomik ve sosyal anlamda bir üst 
noktaya çıkarır. Buraya gelen turist yaşadığı her 
şeyi unutabilir ama buradayken kendisini nasıl 
hissettiğini unutmaz! İnsanlar için en değerli şey 
budur. Sürdürülebilir kentler için bir de mekansal 
dönüşüm ihtiyacı var. Çünkü Bursa’nın tarihi ve 
doğal kaynaklarının zenginliği bizim bu potansi-
yelimizi ortaya çıkarmak için zorlayacı etkenler.”

YILDIRIM İÇİN HEDEFLER
İlçede 2019 yılına kadar sağlık turizmiyle ilgili 

yapılan ve yapılacak sosyal ve mekansal dönüşüm 
projelerini katılımcılarla paylaşan Başkan Edebali, 
yapımını tamamladıkları Selçuk Hatun Termal 
Tesisi ile Yıldırım’da ilk kez bir termal tesisi hayata 
geçirdiklerini söyledi. Edebali, Ulus ve Mevlana 
mahallelerindeki çöküntü bölgelerinde kentsel 
dönüşüm başlattıklarını ve burada Vişne Cadde-
si’ne gelecek müşterin de yararlanacağı büyük bir 
otel inşa edeceklerini kaydetti. 

Millet Mahallesi’nde Türkiye’de bir ilk olan 
12 bin 500 metrekarelik bir alanda yapacakları 
Engelsiz Yaşam Merkezi ile engellilerin rehabilite 
edileceğini, meslek sahibi olacaklarını, meslek-

SAĞLIK TURİZMİNDE YEREL 
YÖNETİMLERİN YERİ VE ÖNEMİ

 İSMAİL HAKKI EDEBALİ
 Yıldırım Belediye Başkanı
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lerini üretime dönüştürebileceklerini, ürettikleri 
ürünleri de pazarlayabileceklerini anlatan Edebali, 
bu özel projenin engelli turizm açısından önemli 
bir mekansal dönüşüm olacağını dile getirdi. 

Başkan Edebali, Yiğitler Mahallesi’ne spor tu-
rizmine ve ilçe halkına hizmet verecek büyük bir 
spor kompleksi inşa ettiklerini bildirerek, Molla 
Yegan Kültür Merkezi’nin bulunduğu yerde büyük 
bir alanı kamulaştırarak, 16 bin 878 metrekarelik 
bir kültür merkezi inşa ettiklerini bununla da 
kongre turizmine katkıda bulunmak amacında 
olduklarını söyledi.

GELENEKSEL MAHALLELER
Yıldırım’da altı mahalleden oluşan tarihi bir 

kent alanı bulunduğunu belirten Belediye Başka-
nı Edebali, bu alandaki 2 binin üzerindeki tescilli 
binayı Turizm Bakanlığı ile birlikte restore ederek 
ve oraya değişik fonksiyonlar kazandırarak tarihi 

bir kent meydanını hayata geçireceklerini aktardı. 
Edebali, inanç turizmi açısından Emirsultan ve 
Yeşil Türbe’nin önemli yapıtlar olduğuna işaret 
ederek, Değirmenkızık’ta çekirdek bir Osmanlı 
mahallesi yaparak o dönemin alışveriş kültürünü, 
gelenek ve göreneklerini yaşatarak turizme katkı 
sağlayacaklarını anlattı. Fidyekızık’tan başlayıp 
ormanın içinden geçen 3,5 kilometrelik bir alan-
da yerli ve yabancı turistlerin yürüyerek, atlarla, 
faytonlarla yada bisikletle Cumalıkızık’a varabi-
lecekleri bir Kızık ipek yolu yaptıklarını belirten 
Edebali, sağlık ve doğa turizmine katkısı olacak bu 
projeye ek olarak yine aynı bölgede sosyal tesis, 
orman içerisinde kır kahvehaneleri ve lokantalar 
inşa edeceklerini de bildirdi. Edebali son olarak 
Otosansit bölgesinin üst tarafında 80 hektarlık 
bir kent ormanı bulunduğunu, burasının sağlık 
serbest bölgesi gibi sağlık turizmi için çok önemli 
bir mekan olabileceğini de sözlerine ekledi.
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Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi 
Kurtulan, yüzde 60’ı ormanlarla kaplı olan 

ilçelerinin doğal güzelliklerinin sağlık turizmin-
de değerlendirilmesini istediklerini bu konuda 
yatırımcılara her türlü desteği vereceklerini dile 
getirdi. 

Bursa’nın sudan ibaret olduğunun hep söy-
lendiğini ancak sudan nelerin kazanılabileceği 
yönündeki projelerin yerel yönetimler de dahil 
kent dinamiklerinin üzerine düşen bir görev 
olduğunu ifade eden Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkanı Sadi Kurtulan, 1728 kilometrekarelik 
alana sahip ilçenin yüzde 60’ının ormanlarla kaplı 
olduğunu söyledi. 

Başkan Kurtulan, ilçenin termal suyunu, orman-
larını, ormanların içinde barındırdığı şelaleler 
zincirini turizme kazandırmak için yola çıkan 
herkesin yanında olduklarını vurgulayarak, “Şu 
anda elimizde sahip olduğumuz termal suyun 
40 metredeki analizleri var. Önümüzdeki yıl 
300 metreye kadar ineceğimiz sondajlarla sahip 
olduğumuz gerçek rezervleri tespit edeceğiz. Biz 
gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından bu konu-
da yatırım yapabilecek herkesin yanındayız” dedi. 

İŞBİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ
Mustafakemalpaşa’nın sağlık turizmine yönelik 

her türlü potansiyeli içerdiğini kaydeden Kurtulan, 
7’den 70 herkese hitap edecek sahalarda yatırım 

yapma şansına sahip olduklarını bildirdi. Başkan 
Kurtulan, 5 milyon 320 bin metrekarelik bir alanı 
Turizm Bakanlığı’nın sağlık turizmi için tahsis 
ettiğine işaret ederek, şunları söyledi:

“Golf sahaları, termal oteller, 3.yaş turizmi için 
gerekli tesislerin yapılacağı bütün alanlar hazır. 
Bu alanlarda rafting, yamaç paraşütü, kano sporu, 
rotasız keşif parkurları, dağ bisikleti, yarış parkur-
ları, çadır kampları, mağara turizmini de içine 
alan bir anlayışla hizmet edilmesini bekliyoruz. 
Termal suyumuzu ticari işletmelerle de paylaş-
maya hazırız. Yeter ki doğru zamanda, gelecek 
için doğru yatırımlar yapılsın. Bursa’nın termal 
fırsatlarına Mustafakemalpaşa’nın da katkı koya-
cağına inanıyorum. Belediyeler artık bu yüzyılda 
bu tür yatırımların en büyük destekçileri. Altyapı 
çalışmalarında birçok görevi biz belediyeler olarak 
üstleniyoruz zaten. Sağlık turizminde herkesle 
işbirliği yapmaya hazırız.”

YATIRIMCILARIN 
YANINDAYIZ

SAĞLIK TURİZMİNDE YEREL 
YÖNETİMLERİN YERİ VE ÖNEMİ

 SADİ KURTULAN
 Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı
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Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, 
turizmde tatil anlayışının deniz, kum ve 

güneşten daha çok doğayla içi içe yaşamaktan 
yana değiştiğine işaret ederek, Orhaneli için 
doğa ve kültür programlarını birarada sunan 
kırsal projeler hazırlayarak turizmden pay almak 
istediklerini söyledi. 

Yerel yönetimlerin beşikten mezara kadar insan-
ların hayatlarının her alanında olduğunu belirten 
Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, sağlık 
turizmi konusuyla bugün tüm belediye başkanla-
rının ilgilendiğine dikkat çekti. 

Tatlıoğlu, modern hayatın insanların sağlığını 
kaybetmesine neden olduğunu ifade ederek, 
“Herkesin arabası var ama herkes yürümeyi unut-
tu. Herkesin televizyonu, bilgisayarı var, herkes 
arkadaşlıkları, komşulukları ve beraber hareket et-
meyi unuttu. Hastalıklarımızın yüzde 90’ı hareket 
etmememizden kaynaklanıyor. Dünyada en çok 
ölümler iki şeyden oluyor; açlık ve obezite. Ancak 
obetize nedeniyle ölümler açlıktan ölümlerin 4-5 
katı fazla. Hem doğanın içinde yaşayıp hem de 
kültürel aktivitelerde bulunmanın sağlık üzerinde 
olumlu etkileri oluyor. Tüm belediyeler bugün 
bütçelerinden ciddi kaynaklar ayırıp, turizmden 
pay almak istiyorlar ve sağlık turizmi de önemli 
bir pasta” diye konuştu.

TURİZMDE TATİL ANLAYIŞI DEĞİŞTİ
Bursa’nın dünyanın en güzel yerlerinden biri 

ve Uludağ’ın her yönüyle ayrı güzellikte olduğu-
nu ifade eden Başkan Tatlıoğlu, Orhaneli olarak 
Uludağ’ın güneyinde yer aldıklarını ve Allah’ın 
bütün güzellikleri verdiği bir yörede yaşadıklarını 
kaydetti.

Turizmde tatil anlayışının deniz, kum ve gü-
neşten daha çok doğayla içi içe yaşamaktan yana 
değiştiğine işaret eden Tatlıoğlu, şöyle devam 
etti: “Artık insanlar yeni yerler, yeni yöreler keş-
fetmekle daha çok ilgileniyorlar. Orhaneli’nin 
doğal güzellikleri anlatmakla bitmez. Halen Ulu-
dağ Üniversitesi hocalarının incelediği bir bitki 
çeşitliliğimiz var. Hocalar, 10 yıl çalışsalar bu bitki 
çeşitliliğinin hepsini ortaya çıkaramayacaklarını 
söylüyorlar. Tabi bu bitki çeşitliliğinin de insan 
sağlığı üzerinde etkisi var. Bunun yanı sıra kan-
yonumuz, mağaramız, termal suyumuz var. Sıcak 
su dünyanın her yerinde var. Ama bizim turizmde 
yapmak istediğimiz şey insanları hem doğayla 
hem de kültürümüzle buluşturmak.”

KIRSAL PROJELERLE TURİZM 
İVME KAZANACAK

“Biz ekolojik tarım diye bir şey bilmiyorduk. 
Meğer bizim ilçemizde yediğimiz, içtiğimiz şey-
lere ‘ekolojik tarım’ denmeye başlanmış” diyen 
Tatlıoğlu, doğal ancak az ürettikleri ürünlerin 
ekolojik tarım için bir fırsat olduğunu söyledi. 
Tatlıoğlu, kırsal turizmle ilgili projeleri de hayata 
geçireceklerini kaydederek bunu sağlık turizmiyle 
bütünleştireceklerini bildirdi. Tatlıoğlu, “İnsanlar 

DOĞA VE KÜLTÜR 
TURİZMİNİ 

BİRLİKTE YAPMAK 
İSTİYORUZ

 İRFAN TATLIOĞLU
 Orhaneli Belediye Başkanı
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sağlık turizmi de olsa artık bir otelde kalmaktan 
bıktı. Binanın içinden çıkmak ve doğanın içinde 
gezmek istiyor. Onlara bu fırsatı vererek sağlık 
turizmi başta olmak üzere diğer turizm dallarında 
da ciddi katkılar sağlamış oluruz. Bu amaçla hazır-
ladığımız kırsal projemiz kapsamında bir Osmanlı 
köyü kuracağız. Burada insanların konaklamasını 
sağlayıp, sabahları kalkınca da dalından domatesi, 

inekten taze sütü ve tavuktan da taze yumurtayı 
alarak doğa yürüyüşüne çıkacaklar. Misafirlerimizi 
yürütmek istiyoruz çünkü doğamızı, mağaraları-
mızı görsünler istiyoruz. 5 günlük tur programları 
hazırlayacağız. Biz Orhaneli olarak doğamız, kan-
yonumuz, doğal ürünlerimizle turizmin ve sağlık 
turizminin yanındayız ve arkasındayız” dedi.

SAĞLIK TURİZMİNDE YEREL  
YÖNETİMLERİN YERİ VE ÖNEMİ
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İnegöl’ün Türkiye’nin dört bir yanından mi-
safir ağırladığını belirten Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, Bursa turizminin gelişmesi için il 
bazında ciddi bir planlama yapılmasının önemine 
dikkat çekti.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 
Uludağ’ı ile deniziyle, ovasıyla, meyvesiyle, seb-
zesiyle, tarihiyle, sanayisiyle ayrı bir zenginlik 
olduğunu ve Bursa’nın merkezden ibaret ol-
madığını tüm ilçeleriyle müthiş bir potansiyeli 
bulunduğunu vurguladı. Turizmde il bazında ciddi 
bir planlamanın yapılması gerektiğinin üzerinde 
duran Başkan Aktaş, İnegöl’ün Bursa’nın merkez-
den sonra en büyük ilçesi olduğunu söyledi.

Aktaş, “İnegöl’de 3.dönemdir belediye başkanı-
yım. İnegöl nüfusu, ekonomisi, iki organize sanayi 
bölgesi ve mobilyasıyla önemli bir potansiyele 
sahip. 1 milyar dolar ihracatıyla iller sıralamasında 
19. sırada yer alan İnegöl birçok ilin başarısını 
yakalamış bir ilçe. İnegöl, ilklerin şehri. Kalkınma 
ajansından, bakanlıktan, valiliğin ilgili birimlerin-
den aldığımız desteklerle kent müzesi ve mobilya 
müzesi yaptık. İnegöl sosyo-kültürel yapısıyla da 
küçük bir İstanbul, Türkiye mozaiği. Bu yapısıyla 
da renkli bir çiçek bahçesi adeta” diye konuştu.

BURSA’DAN DAHA AZ 
MİSAFİR GELİYOR

Şehirlerin sanayileşirken tarım gibi bazı alan-
larda geri kaldığını anımsatan Aktaş, İnegöl’ün 
çok verimli tarım arazileri olduğunu kaydetti. 
Türkiye’deki çerezlik ayçekirdeği üretiminin yüzde 
70’nin İnegöl ve Yenişehir ovalarında yapıldığını 
ve ilçe için önemli bir gelir kaynağı olduğunu 
aktaran Aktaş, İnegöl’ün turizm potansiyelini 

katılımcılarla paylaştı. 

Aktaş, Oylat’ın ilçenin en önemli kaynakla-
rından bir tanesi olduğunu anlatarak, “Bakın 
geçtiğimiz yıllarda Dağyenice projesi için Valilik 
kanalıyla Bursa milyonlarca lira para harcadı. 
Köylerimize 2-3 sene bu proje nedeniyle yatırım 
yapılmadı. Bunu eleştiri anlamında söylemiyorum 
ama bu gerçeği görmemiz lazım. Dağyenice ile 
ilgili alınan bir mesafede yok yada en azından 
ben bilmiyorum. Biz geçen sene Oylat’ta 170 bin 
kişiyi ağırladık. Oylat’ın aktivetisini artırmak için 
kendi imkanlarımızla yatırımlar yapıyoruz. Oylat, 
Bursa’ya 68 kilometre uzaklıkta ama inanın Bursa 
en az misafir ağırladığımız şehirlerden bir tanesi. 
İstanbul başta olmak üzere Kahramanmaraş, 
Kayseri, Adana ve diğer illerden çok sayıda misafir 
geliyor. Yazı da kışı da ayrı güzel Oylat’ın. Kamu 
ve özel toplamda bin 200 kişilik yatak kapasitemiz 
bulunuyor. Yatırıma açık bir yer. Biz Oylat’a gelen 
misafirlerimizin özellikle kaplıca suyunu kana 
kana içmelerini tavsiye ediyoruz. Mide rahatsızlık-
larına iyi geliyor suyumuz. Oylat’ın bir de mağarası 
var. Türkiye’nin 2.büyük mağarası. Orada da ciddi 
sayıda misafir ağırlıyoruz” dedi.

İL BAZINDA CİDDİ BİR
PLANLAMA YAPILMALI

 ALİNUR AKTAŞ
 İnegöl Belediye Başkanı
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FARKLI TURİZM ALANLARINDA 
POTANSİYELİMİZ VAR

Elmaçayır Mahallesi’ndeki mağaranın ve Fevzi-
ye kanyonunun da kentin önemli kazanımlardan 
olduğunu anlatan Başkan Aktaş, sadece sağlık 
turizminde değil farklı turizm alanlarında da po-

tansiyelleri bulunduğunu ifade etti. Başkan Aktaş, 
BEBKA’dan aldıkları destekle 2 proje yaptıklarını, 
bunlardan birisinin şu an çok farklı bir konseptte 
yapım aşamasında olan Suyla Gelen Sağlık Mer-
kezi (SUGESAM), diğerinin de DOSTUM projesi 
olduğunu da sözlerine ekledi.

SAĞLIK TURİZMİNDE YEREL  
YÖNETİMLERİN YERİ VE ÖNEMİ
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Modern binaların dünyanın dört bir yanın-
da olduğunu ifade eden BURFAŞ Genel 

Müdürü Muhammed Gümüşsoy, Bursa’nın keşfe-
dilmemiş, keşfedilip tanıtılmamış tüm değerlerini 
ülkeye ve dünyaya tanıtacaklarını belirtti. 

BURFAŞ Genel Müdürü Muhammed Gümüş-
soy, 17 ilçesi ve bini aşkın mahallesiyle Bursa’nın 
tarih, kültür, inanç ve coğrafyasıyla Türkiye’ye 
örnek bir kent olduğunu söyledi. Bursa’nın kıy-
metini bilmek gerektiğini belirten Gümüşsoy, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin 
talimatıyla şehri karış karış gezerek, kentin her 
noktasına ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi. 
Gümüşsoy, amaçlarının kenti önce halka daha 
sonra da yurtdışına tanıtmak olduğunun altını 
çizerek, Bursa’nın bugüne kadar sahilleriyle ön 
plana çıkamadığını ancak yaptıkları projelerle 
115 kilometre uzunluğundaki Bursa sahillerini 
Türkiye’ye ve dünyaya göstereceklerini kaydetti. 

100’e yakın mağara, 7 krater gölü ve endemik 
bitki yapısıyla Uludağ’ı, muazzam bir dağ olarak 
nitelendiren Gümüşsoy, ancak Uludağ’ı bile ya-
kından gezme ve tanıma fırsatının bugüne kadar 
yaygınlaştırılamadığını söyledi. 

Gümüşsoy, inanç turizminde de önemli değer-
lere sahip Bursa’ya turistin ancak kendi ülkesinde 
olmayan şeyleri görmek için kente geleceğini 

ifade ederek, “Modern binalar dünyanın her 
yerinde var. Ama bizim tarihimiz, kültürümüz, 
coğrafyamız hiçbir yerde yok. Bizim vazifemiz de 
öncelikle kendi tarih, inanç, kültür ve coğrafyamızı 
keşfetmek ardından bunları önce Bursa halkına 
sonra da ülkeye ve dünyaya tanıtmaktır. Bakın 
İznik Gölü’nde bulunan bazilika dünyada heye-
can yaratan buluşlar arasına girdi. Bu nedenle 
bugüne kadar keşfedilmemiş, keşfedilmiş ama 
anlatılamamış tüm değerlerimizi Büyükşehir 
Belediyesi, ilçe belediyeleri, STK’lar öncülüğünde 
en yakın zamanda milletimizle buluşturacağız” 
diye konuştu.

Gümüşsoy, termal turizmde de önemli bir po-
tansiyele sahip Bursa’nın, hayata geçirilecek proje-
lerle bu kaynaklarından gerek sağlık turistlerinin 
gerek üst gelir düzeyindeki insanların gerekse de 
halkın yararlanacağını belirtti.

DEĞERLERİMİZİ ÖNCE 
KENTİMİZE SONRA 

DÜNYAYA 
TANITACAĞIZ

 MUHAMMED GÜMÜŞSOY
 BURFAŞ Gen. Müd.
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Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Zeyyat Sabuncuoğlu, turizm sektörünün ge-

lişmesi için çeşitli unsurların söz konusu olduğunu 
ancak bunlar içerisinde en çok insan kaynağının 
önemsenmesi gerektiğini söyledi. 

Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu, turizm sek-
töründe müşteri ilişkilerinin son derece önemli 
olduğunu belirterek, ne kadar yatırım yapılırsa 
yapılsın müşteri davranışları istenilen düzeyde 
değilse ve süreklilik sağlanamazsa yatırımların 
hiçbir öneminin olmadığına dikkat çekti. Dünyada 
bir yılda ortalama bir milyar insanın çeşitli desti-
nasyonlarda seyahat ettiğini bu bir milyar insanın 
da bir trilyon dolar para bıraktığını ifade eden 
Sabuncuoğlu, bunun büyük bir fon olduğunu an-
cak Türk turizminin bu pastadan sadece 30 milyar 
dolar aldığını kaydetti. Sabuncuoğlu, “Bu rakam 
çok az. Oysa ki Türkiye bir turizm cenneti. Uygar-
lığın beşiği, tarihin canlı tanığı, doğal güzellikler 
yurdu, inanç turizminin gelişim merkezi, sıcak 
sular ülkesi ve kış turizmine elverişli doğasıyla bu 
güzel cennetin bu değerleri turizmde yeterince 
değerlendirilmiyor” dedi. Türkiye’de en fazla 
turistin Antalya’ya (11 milyon) geldiğini anlatan 
Sabuncuoğlu, şöyle devam etti:

“İstanbul’a 10.5 milyon, Muğla’ya 3 milyon, 
İzmir’e 1,5 milyon ve Bursa’ya 250 bin turist 
geliyor. 2015’in son rakamlarına baktığımızda 
Bursa’ya gelen yerli turist sayısı ise 476 bin. Oysa 
ki hemen yanı başımızdaki Eskişehir’e gelen turist 
sayısı yılda 1 milyon. Başkan Yılmaz Büyükerşen, 
çölün ortasında adeta bir vaha yarattı. Bursa’ya 
gelen yabancı turist sayısı ise bu yılın ekim ayı 
sonu itibariyle 214 bin ama toplamda 690 bin. Bu 
da çok sembolik bir rakam ve son derece üzücü.”

HİZMET KALİTESİ İÇİN 
İNSAN KALİTESİ ŞART

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, turizm sektörünün ge-
lişmesi için çeşitli faktörler söz konusu olduğunu 
kendisinin en çok sektördeki insan kaynağını 
önemsediğini söyledi. “Turizmde kaliteyi yakala-
manız için insan kaynağı kalitesini yakalamanız 
gerekiyor” diyen Sabuncuoğlu, “Bu da sanıldığı 
kadar kolay değil. Neden? Şöyle ki sektördeki 
çalışanlara baktığımızda yüzde 34’ünün ilkokul, 
yüzde 44’ünün lise ve dengi, yüzde 17’sinin 
yüksekokul ve yüzde 5’inin de üniversite mezunu 
olduğunu görüyoruz. Öte yandan eğitim kurum-
ları açısından baktığımızda iç açıcı bir tablo söz 
konusu. Şöyle ki ülkemizde 20 turizm fakültesi, 22 
yüksekokul (4 yıllık), 396 M.Y.O turizm programı 
(2 yıllık), 125 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi var toplam öğrenci sayısı da 80 bin civarı. 
Fakat sektörde çalışan kayıtlı çalışan sayısı ise 850 
bin” diye konuştu.

MÜŞTERİ YILDIZ GİBİDİR, 
HER AN KAYABİLİR

Sabuncuoğlu, turislerin beklentilerini etik ve 
dürüst davranış, uygun fiyat, güler yüzlü davra-

SEKTÖRDE EN ÖNEMLİ 
UNSUR: KALİTELİ 
İNSAN KAYNAĞI

 Prof. Dr. ZEYYAT SABUNCUOĞLU
 Uludağ Ünv. İşletme Bölümü
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nış, hijyen ve temizlik, hizmetin hızlı sunuluşu, 
detaylı ve doğru bilgi olarak sıralarken, etik ve 
dürüst davranışın bunlar içerisinde en önemlisi 
olduğunu, turiste yolunacak kaz gözüyle bakılma-
ması gerektiğinin altını çizerek, “Tüm bu unsunlar 
olmazsa müşteri (misafir) yıldız gibidir, her an 
kayabilir” dedi. 

Müşteri memnuniyetinin turiste misafir gö-
züyle bakılması, dürüst davranılması, turistlerin 
krallar gibi karşılanması ve uğurlanması, dostça ve 
saygılı davranılması, turistle canlı, sıcak ve güler 
yüzlü iletişim kurulması ve şikayetlerini ciddiye 
alarak, isteklerinin karşılanmaya çalışılmasıyla 
sağlanacağını ifade eden Prof. Dr. Sabuncuoğlu, 
en iyi reklam ve tanıtımın, müşteri (misafir) refe-

ransı olduğunu kaydetti.

YETER Mİ YETMEZ
Sabuncuoğlu, Türkiye’ye yılda 35 milyon turis-

tin geldiğini, 30 milyar dolar da döviz bıraktığını 
bu rakamlarla Türkiye’nin dünyada altıncı, Avru-
pa’da ise dördüncü sırada yer aldığını ancak bu 
rakamların Türkiye gibi cennet bir ülke için yeterli 
olmadığının altını çizdi. Ülkemize gelen 35 milyon 
turistten 250 bininin Bursa’ya geldiğini, Bursa tu-
rizmi için bu rakamların yeterli olmadığını belirten 
Sabuncuoğlu, Türkiye’nin yeşil incisi Bursa’nın, 
Türkiye turizminde hakkettiği yeri alması gerek-
tiğini dile getirdi.

BURSA TURİZMİNİN
PAZARLANMASI - TANITIMI
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Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yalın 
Korukçu, şehirlerin pazarlamasında plan 

yapmanın ve bu planın kentin tüm paydaşlarıyla 
bütünleşik yapılmasının önemli olduğunun altını 
çizerek, “Bursa’nın sahip olduğu potansiyel ile 
çıkış yolu çok” dedi. 

Dünya turizminde artık ülkelerin değil şehir-
lerin birbiriyle rekabet ettiğini belirten Uludağ 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yalın Korukçu, 
çünkü ülkeler arasında benzerlikler olduğundan 
ülkelerin şehirlerle farklılaşma yoluna gittiğini 
söyleyerek Philip Kotler’in “Rekabet sadece ürün-
ler ve firmalar arasında gerçekleşmez. Ülkeler 
ve şehirler de birbiriyle rekabet eder” sözünü 
anımsattı.

Korukçu, bir şehrin pazarlamasını “Şehrin hedef 
kitlesinin istek ve ihtiyaçlarını tespit ederek şehrin 
öncelikle kimliğini belirleyip ardından değer yara-
tacak pazarlama uygulamalarını hayata geçirmek 
ve sonuçlarını ölçümlemek” şeklinde tanımladı. 

Şehir pazarlaması için 6 stratejik neden oldu-
ğunu ifade eden Korukçu, bunları da şu şekilde 
sıraladı:

•Turist ve ziyaretçileri çekmek için

•Diğer şehirlerden iş çekmek için 

•Var olan işleri sürdürmek ve geliştirmek için 

•Küçük işleri büyütmek ve yenilerini açmak için

•İşyerlerini yurtdışına ihraç etmek ve yatırımları 
büyütmek için

•Nüfusun artması ve kendi içinde dağılımını 
sağlamak için 

PAZARLAMA PLANI 
YAPMAK LAZIM

Korukçu, Philip Kotler’in şehir pazarlama mo-
delini de katılımcılarla paylaşarak, bu modele 
göre her bölgenin temel hedef kitlelerinin bu-
lunduğunu anlattı. Bu temel hedef kitlelerinin 
ziyaretçiler (turist ve günübirlik gelenler), yeni 
yerleşimciler, üreticiler, yatırımcılar, ihracatçılar 
ve şirket merkezleri olduğunu kaydeden Korukçu, 
daha sonra da pazarlama faktörlerinin devreye gir-
diğini dile getirdi. Korukçu pazarlanacak bölgenin 
cazibelerinin, şehirlerin altyapısının, o şehirde 
yaşayan insanların, kentte yaşayan insanların 
şehrin kimliğini benimsemesinin ve o şehrin imaj 
ve yaşam kalitesinin önemli pazarlama faktörleri 
olduğunu söyledi. Tüm bu faktörlerin ardından bir 
pazarlama planı yapmak gerektiğinin altını çizen 
Korukçu şöyle devam etti:

“Bu pazarlama planını da şehrin tüm paydaşları 
birlikte yapacak. Öncelikle mevcut durumu analiz 
edeceğiz. Sonra vizyonumuzu belirleyeceğiz. 
Ardından yapılması gerekenler planlanacak, ya-
pılacak ve denetlenecek. Dünyada en çok bilinen 
şehirlerden biri Paris biri de New York. New York 
1977 yılında 10 yıllık bir kampanya yaparak, bu 

BURASI BURSA, 
BURADAN ÇIKIŞ ÇOK!

 YALIN KORUKÇU
 Uludağ Ünv. Pazarlama Bölümü
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modeli uyguladı. New York’ta suç oranları çok 
ciddi oranda artmıştı. “I love New York” sloganıyla 
kampanya yaptılar. Daha sonra Paris ve daha bir-
çok dünya kenti bu sloganı kullanarak kampanya 
yürüttüler. Gerek New York gerekse Paris bunun 
olumlu etkilerini gördü. Türkiye’ye baktığımız 
zaman marka şehir olmak çok moda ama marka 
şehir olmak için önce pazarlamanın gereklerini 
yapmak gerekiyor.” 

HER ŞEYİ BÜTÜNLEŞİK YAPMAK 
ZORUNDAYIZ

Korukçu, Bursa’nın tarım, sanayi, turizm olmak 
üzere 3 temel unsurunun ön plana çıktığını ayrıca 
Bursa’nın bir su şehri olduğunu da anımsatarak, 
“Bursa öncelikle bir tarım şehri. Türkiye’nin en 
verimli tarımı Bursa’da yapılıyor. Bursa bir sanayi 
şehri. Bursa’dan çıkan markaları düşünürsek 
sanayide zaten bir dünya markasıyız. Bursa bir 
turizm şehri. Bursa’da dağ, ova, göl, deniz, tarih 
yani turizme dair her türlü potansiyel var. Ancak 

asıl kritik soru şu; turizmde Bursa’yı nasıl pazar-
layacağız?” diye sordu. 

Bursa için her şeyin bütünleşik yapılmak zo-
runda olduğuna işaret eden Korukçu, şehri yö-
netenlerin “İnsanlar neden Bursa’da yaşamak 
istesin, Bursa’yı neden ziyaret etsin, neden Bur-
sa’da yatırım yapsın, Bursa’nın sunduğu ve diğer 
yerlerde olmayan rekabet avantajı yaratacak 
özellikleri nelerdir” gibi soruları öncelikle kendi-
lerine sorması gerektiğini ve şehrin elindeki tüm 
avantajları olumlu bir imaja çevirmek zorunda 
olduğunu anlattı.

Bursa’nın sahip olduğu unsurları bir araya 
getirip, bir şekilde çıkış sağlamak gerektiğini 
ifade eden Korukçu, “Bursa’dan çıkış çok. Şöyle 
ki Bursa’da teleferikle Uludağ’a çıkabiliriz. Deniz 
uçağımızla gökyüzüne çıkabiliriz. Karayoluyla 
Körfez’e çıkabiliriz. İhracatımızla yurtdışına çıka-
biliriz. O kadar çok çıkış yolumuz var ki bununla 
ilgili gerekli birliği sağlayıp, gereken kimliği 
oluşturup, planı yapıp, ona göre imajı yarattıktan 
sonra markalaşmaya gidebiliriz” diye konuştu.  

BURSA TURİZMİNİN
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Gerek Türkiye gerekse Bursa’nın önemli 
turizm değerleri olduğuna işaret eden 

Bursa Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Serdar 
Ömeroğulları, öncelikle bu değerlerin korunması 
gerektiğini ve kentin tüm paydaşlarıyla bu değer-
lerin parlatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) Başkanı 
Serdar Ömeroğulları, son birkaç yıldır ‘marka 
şehir’ kavramının gündemde olduğunu, kentlerin 
markalaşma çabası içerisine girdiğini ifade etti. 
Kentlerin marka olmak istemesinin çeşitli neden-
leri olduğunu belirten Ömeroğulları, “Kentler bir 
takım logo ve sloganlarla görsel kimlik oluşturup 
bu markalaşma sürecine destek vermeye çalı-
şıyorlar. Biz markalaşmayı iki temel gerekçeye 
bağlıyoruz. Bunlardan bir tanesi kente daha fazla 
ziyaretçi gelmesini sağlamak ve ikincisi de daha 
fazla ziyaretçi ile ekonomik bir kazanım elde 
etmek. Dünya Turizm Örgütü’nün 2014 yılı veri-
lerine göre Türkiye dünyada en fazla turist çeken 
ülkeler sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Bu ciddi 
bir performans. Türkiye, Rusya Federasyonu ve 
Meksika dünyada en fazla turist çekmeyi başaran 
ilk on ülke arasında. Ancak maalesef Türkiye, Rusya 
ve Meksika bu turizm pastasından en fazla gelir 
elde eden ülkeler arasında yer almıyor” dedi. 

LOGO TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
Ömeroğulları, bir şehir markası oluşturmanın, 

logo hazırlamak ve kurumsal kimlik oluşturup, 
bunun reklam ve pazarlamasını yapmaktan ibaret 
olmadığının altını çizerek, “Eğer öyle olsaydı bu-
gün Bursa’nın turizm patlaması yaşaması gerekir-
di. Bursa’nın logosu, sloganı var ama turizminde 
etkili bir ivme söz konusu değil. Demek ki bunlar 
tek başına yeterli kavramlar değil. Biz iletişimciler 

olarak marka ve imaja şöyle bakıyoruz; ister bir 
ürün, ister bir insan ister bir kurum yada şehir 
olsun siz onu sadece logosu yada sloganı için satın 
almazsınız. Markanın sizde bıraktığı duyguların 
sonucunda bir eylem gerçekleştirirsiniz. Yani ürü-
nün, hizmetin, kurumun sizin ilginizi çekmesi, he-
yecanlandırmasıdır önemli olan. Yani marka, ilgili 
ürün, kurum yada şehrin sizde bıraktığı duygusal 
izdüşümdür. Bunları sağlamışsanız markalaşmaya 
başlamışsınız demektir” diye konuştu.  

DEĞERLERİMİZİ KORUMALIYIZ
Çözüm bulmak için öncelikle sorunun tespit 

edilmesinin önemli olduğunu söyleyen Ömero-
ğulları şöyle devam etti:

“İnsanlar gezi, tatil, iş, sağlık, kongre, fuar, 
spor, inanç gibi sebeplerle seyahat ediyorlar. Tüm 
bunlar da turizmi canlandıran unsurlar. Turistlerin 
geldikleri yerlerde beklentileri ise konaklama 
tesisleri, kente ulaşımın ve kent içi ulaşımın kolay 
olması, güvenli ve ekonomik olması, fotoğraf 
çekilme alanlarının ve alışveriş olanakları çok 
olması, tarihi bir dokunun ve doğal güzelliklerin 
olması ve ayrıca zengin bir mutfağın bulunması 
olarak sıralanabilir. Dünyadan iki örnek vermek 

DEĞERLERİMİZİ 
KORUMALI VE 

PARLATMALIYIZ

 SERDAR ÖMEROĞULLARI
 Bursa Halka İlişkiler Derneği Başkanı
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istiyorum. Bugün Dubai denilince aklımıza lüks 
oteller, ihtişam, safari geliyor. Bir diğer örnek 
olan Las Vegas deyince de aklımıza gelenler lüks 
oteller, kumarhaneler ve ihtişam. Bu iki kentin 
ortak özelliği ise çölün üzerine kurulmuş, sıfırdan 
oluşturulmuş şehirler olmaları. Peki kentlerimizi 
yıkıp, yeniden mi yapalım? Asla. Geçtiğimiz yıllar-
da BTSO olarak İspanya’ya iş ziyareti düzenledik 
ve Endülüs bölgesini gezdik. Buradaki şehirleri 

gezerken eski sokaklardan geçtik. Yani yeni bir 
şeyler yapmamışlar. Sahip oldukları değerleri 
korumuşlar. Oysa biz yeni bir şeyler yapma der-
dindeyiz. Ondan sonra misafirlerimiz geldiğinde 
götüreceğimiz yerler AVM’ler oluyor. Zaten tu-
ristlerin geldikleri kentlerde de AVM var. Bizim 
elimizde çok ciddi zenginlikler var. Öncelikle 
korumayı bileceğiz. Ardından bu zenginlikleri 
parlatmasını bileceğiz.” 

BURSA TURİZMİNİN
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Osmangazi’nin Bursa’nın en eski yerleşim 
yeri olması nedeniyle turizm anlamında 

çok kıymetli değerleri bulunduğunu ifade eden 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 
hizmet verirken vatandaşlardan gelecek talep-
lerin göz önünde bulundurulması gerektiğini 
vurguladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 
tarihi bölgesi (eski Bursa) dağı ve ovasıyla kentin 
tüm güzelliklerinin kendi görev alanları içinde 
olduğunu belirterek, 813 bin nüfusa işyerlerinin 
çoğunun ilçelerinde olması nedeniyle de gündüz 
bir milyon kişiye hizmet götürdüklerini anlattı. 
İnsanların ve şehirlerin hızlı gelişim ve değişim 
göstermesinin yerel yönetimleri zorladığına işaret 
eden Başkan Dündar, değişim ve gelişimin önce 
yerelden başladığını sonra genele yayıldığını dile 
getirdi. Başkan Dündar bugün yerel yönetimlerin 
eğitimden spora kadar her alanda her kuruma 
hizmet verdiklerini anımsatarak, önemli yatırımlar 
yaptıklarını bildirdi. 

ÜLKELER DEĞİL 
ŞEHİRLER YARIŞIYOR

Bursa denilince akla tarih geldiğini çünkü Bur-
sa’nın Osmanlı’yı kuran şehir olduğunu hatta Os-
manlı’dan da önceki birçok medeniyete dair izler 
taşıdığını aktaran Dündar, Osmangazi Belediyesi 
olarak tarihi eser restorasyonunu Türkiye’de baş-
latan ilk belediye olduklarını, bu restorasyonlarla 
ilgili 6 ödülleri bulunduğunu kaydetti. Başkan 
Dündar şöyle konuştu: 

“Tarihi Kentler Birliği, Kaleli Kentler Birliği, Sağ-
lıklı Kentler Birliği gibi birçok platformda beledi-
yeler bir araya geliyor ve ilgili birlik çalışmalarıyla 
ilgili projelerini ortaya koyuyor. Bu platformlarda 
uluslararası düzeyde dünya şehirleriyle de bir 
araya geliyoruz. Görüyoruz ki insanlar turizm 

yaratmak için yıkık şatoları ve daha nice eserle-
rini pazarlamaya çalışıyor. Çünkü artık ülkeler 
değil şehirler yarışıyor bu konuda. Bursa olarak 
biz de her yönümüzle çok zengin bir kentiz. Biz 
de şehrimize daha fazla turist nasıl getirebiliriz, 
onları şehirde daha fazla nasıl tutabiliriz onun 
mücadelesini veriyoruz.” 

ESNAF VE BELEDİYE 
EL ELE VERMELİ

Turist çekmenin önemli bir konu olduğunu, bu 
süreci iyi yönetmek ve makro düzeyde bakmak 
gerektiğinin altını çizen Mustafa Dündar, çünkü 
makro düzeyde bakıldığında mikro düzeyde 
yapılan çalışmaların birbirini tamamladığını ve 
şehre bir değer kattığını söyledi. Başkan Dündar, 
belediye olarak ilçede turizm adına yaptıklarını 
ise şöyle anlattı:

“Hanlar bölgesi Osmanlı’nın ekonomisinin 
şekillendiği bir bölge. Bu bölge hem mimarisiyle 
hem de organizasyon yapısıyla bizim kültürümüz-
den bir şeyler taşıyor. Bu nedenle biz tarihi hanlar 
bölgesinde hemen hemen tüm çarşılarımızı resto-
re ettik. O çarşıların bugün de fonksiyonları devam 
ediyor. Tarihi dokunun yenilenmesi esnafa da 
moral ve heyecan veriyor. Öte yandan çarşılardaki 
esnaf da örgütlenerek, dernekler kurarak sorun-

TALEBE GÖRE HİZMET 
SUNMALIYIZ

 MUSTAFA DÜNDAR
 Osmangazi Belediye Başkanı
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ları belediyelerle birlikte çözmeye çalışmalı. Biz 
küçük esnafı sahipleniyoruz ve destek veriyoruz. 
Bunun yanı sıra esnafın o bölgede satacağı ürün 
de önemli. Çin malı ürünler satarsanız olmaz. 
Havlu, bıçak, ipek gibi kendi orijinal ürünlerimizi 
satmalıyız ki turist ilgi göstersin.”

ESNAF İŞYERİNİ AÇIK TUTMALI
Ulu Cami’nin Bursa’nın inanç turizmi açısından 

önemli bir yer olduğunu özellikle cuma ve pazar 
sabahları Atatürk Caddesi’nin trafiğinin kilitlen-
diğini belirten Dündar, yaşanan bu trafik sorunu 
nedeniyle cadde üstüne park eden vatandaşların 
tarihi bölgede fazla vakit geçirmediklerine dikkat 
çekti. Dündar, bu konuda iki önemli konunun 
altını çizerek, “Öncelikle tarihi bölgede dükkanı 
olan esnaf işyerini belli saatlerde değil her zaman 
açık tutmalı. Öte yandan tarihi bölgeye gelenlerin 
arabalarını cadde üzerine değil de otoparklara 
yönlendirilmesiyle tarihi bölgede daha fazla vakit 
geçirmelerine yardımcı olmalılar” dedi. 

TALEBE GÖRE HİZMET SUNULMALI
Uludağ’ın da kendine özel misafirleri olduğunu 

ifade eden Dündar, dağa genelde yerli turistin gel-
diğini başta onlar olmak üzere talebe göre hizmet 
sunulmasının önemli olduğunu aktardı. Dündar, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile protokol yaparak 
Uludağ’ın 1/5 binlik ve 1/ binlik koruma amaçlı 
imar planlarını ve Bakanlığa ait kır evlerinin de 
planlarını yaptıklarını kaydetti.

Uludağ’ın Sarıalan bölgesindeki iki eski kır 
gazinosunu restore ederek hizmete açacaklarını 
belirten Dündar, “Yine Uludağ’ın endemik bitki 
yapısını ortaya çıkaracak Endemik Park çalışma-
sının içerisindeyiz. Türkiye’de 78 farklı bitki türü 
var. Uludağ’a mahsus da 26 farklı bitki çeşidi 
bulunuyor. Uludağ’ın her potansiyelini değerlen-
direcek hedef kitlemiz var. Kimi kar ya da kayak 
yapmak için gelir, kimi doğal güzellikleri için” 
diye konuştu. 

HİSARİÇİ İNSANLIK   
TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, çeşitli me-
deniyetlere ev sahipliği yapan ve Bursa’nın en eski 
ve önemli yerleşim bölgelerinden olan Hisariçi’nde 
özel projeleri hayata geçirmek için çalışmalara 
başladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Hisariçi’nde Osmanlı döneminden kalma 
hiçbir yapı olmasa da Cumhuriyet’in ilk dönemi-

ne ait binalar var ve 270 yapı tescilli. Bu yapılar 
harap olmuş, yıkılmış kimisi de kullanılıyor. Eski 
şehir yaşamı var o dar sokaklarda… Biz 6 farklı 
caddede öncelikle zemin iyileştirmesi ve cephe 
giydirmesi yapıp, tarihi yerleri restore ederek 
bölgeyi işlevlendirmeye çalışacağız. Bu bölge için 
yapacağımız en önemli çalışmadan birisi de Hisar 
Arkeopark projesi. Yapılan kazılarla birlikte Bursa 
tarihi hatta insanlık tarihiyle ilgili önemli bulgu-
lar ortaya çıkacaktır. Gökdere ikinci suriçi olarak 
bilinen bir yerdir. Orada kamulaştırma yaparak 
Panorama 1326 Müzesi’ni inşa ediyoruz. Yeşil 
bina konseptinde yapıyoruz bu binayı. Bu proje 
turizme önemli bir katkı sağlayacak. Bu projeyi 
şehri sakinleştiren, araçtan uzaklaştıran bir anla-
yışla yapıyoruz. Nedir bu? Otoparklar ve yürüyüş 
aksı ile Gökdere’den Kayhan, Okçular, Uzun Çarşı, 
Kapalı Çarşı, Hisar, Muradiye’ye uzanacağız. Şe-
hiriçi ulaşım sistemlerinin de etkinlikleştirilmesi 
bu projeyi bütünleştirecek. 2016 sonunda bu 
projemizi bitirmeyi planlıyoruz.” 

BİZ ÖRNEK OLACAĞIZ,  
ÖZEL SEKTÖR GELİŞTİRECEK

Hızlı sanayileşme ve göçün Bursa’da çarpık yapı-
laşmayı meydana getirdiğini bu nedenle kentsel 
dönüşüm çalışmalarına yeni gelişim bölgelerini 
oluşturmak için başladıklarını ifade eden Dündar, 
2009 yılında göreve geldiklerinde özel sektörün 
de girişimiyle Hamitler, Güneştepe ve Yunuseli’de 
hazırladıkları planlarla kentin yeni gelişim bölge-
sini ortaya çıkardıklarını söyledi. Başkan Dündar, 
şimdi bu yeni gelişim bölgelerinin kent merkezine 
baskı yaptığını belirterek, ancak kenti yıkıp, yeni-
den inşa etmenin imkanı bulunmadığını, hiçbir 
kamu bütçesinin buna yetmeyeceğini bu nedenle 
özel sektöre yapacakları öncü çalışmalarla örnek 
olmak istediklerini kaydetti. Kent Meydanı kentsel 
dönüşüm projesinin de önemli olduğunun altını 
çizen Dündar, proje bittiği zaman Bursa’ya değer 
katacak bir alanın ortaya çıkacağını bildirdi. 

Sunumunun ardından Başkan Dündar’a plaket 
takdim eden TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel 
Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş, TÜRSAB 
olarak Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzala-
dıklarını ve tur araçlarının artık Doğanbey’deki 
otoparktan yararlanacağını böylece parklanma 
sorununun da çözümlendiğini dile getirdi. Akkuş, 
belediyelerin yeni destinasyonlar açmalarını 
desteklediklerini ancak açılan işletmelerin işlet-
mesinin özel sektöre verilmesini talep ettiklerini 
de sözlerine ekledi.
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 Prof. Dr. CELİL ÇAKICI

2. Bursa Turizm Zirvesi’nin MPI Oturumu 
Prof. Dr. Celil Çakıcı’nın başkanlığında 

gerçekleşti. 

TTB/Tıp Uzmanlık Dernekleri Kurucu Başkanı 
Prof. Dr. Semih Baskan, “Kongre Turizminden 
Daha Fazla Pay Almak için Yapılması Gerekenler” 
başlığında sunum yaparken, MPI Türkiye Başkanı 
İbrahim Keskin de “Toplantı ve Event Sektöründe 
Ulusal ve Uluslararası Beklentiler ve Gelişmeler” 
konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

 

KONGRE TURİZMİ ve 
DESTİNASYON PAZARLAMASI

KONGRE TURİZMİ
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Türkiye Tabipler Birliği (TTB) Tıp Uzmanlık 
Dernekleri Kurucu Başkanı Prof. Dr. Semih 

Baskan, Bursa’nın özellikle 500-1000 arasında 
katılımcının biraraya geldiği tıp uzmanlık dernek-
lerinin ulusal ve bölgesel kongrelerini, mevcut 
yatak kapasitesi ile rahatlıkla organize edebilecek 
düzeyde olduğunu söyledi.

37 yıldır kongre düzenleyen ve şu an Okan 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan TTB 
Tıp Uzmanlık Dernekleri Kurucu Başkanı Prof. Dr. 
Semih Baskan, 2. Bursa Turizm Zirvesi’nde “Kongre 
Turizminden Daha Fazla Pay Almak için Yapılması 
Gerekenler” konulu sunumunu gerçekleştirdi. 
Baskan, büyüyen ekonomi, uluslararası ticaret ve 
küreselleşmenin her geçen gün kongre ve toplantı 
sektörünün gelişimini tetiklediğini ifade ederek, 
bu doğrultuda dünyada 100 milyon kişinin kong-
re, iş ve toplantı amacıyla seyahat ettiğini kaydetti. 
Kongre turizminin, dünya turizm gelirlerinin 
yüzde 25-30’unu oluşturduğunu, bu anlamda 
toplantı ve kongre turizminin bölgesel ve ulusal 
ekonomilere önemli katkı sağladığına işaret eden 
Baskan, bugün dünya turizm gelirinin 1 trilyon 75 
milyar dolara ulaştığını, kongre turizminin payının 
da yaklaşık 250 milyar dolar olduğunu belirtti.

KONGRE TURİSTLERİ 
BİRER KÜLTÜR ELÇİSİ

Baskan, Türkiye’nin bugün kongre turizmin-
den 2,5 milyar dolar gelir elde ederken, turizm 
gelirlerinin de 30 milyar dolara ulaştığı dikkate 
alındığında bu rakamın toplam gelirin yüzde 
8’ine tekabül ettiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Oysa Türkiye, dünya turizm gelirlerinden he-
defl ediği yüzde 4’lük payı, yani yalnız 10 milyar 

doları kongre turizminden alabilecek kapasiteye 
sahip. Öte yandan sosyo- ekonomik konumları 
dikkate alındığında kongre turistleri normal tu-
ristlere nazaran 4-5 kat daha fazla para harcıyor. 
Bu tutarın da 2 bin -2 bin 500 dolar civarında 
olduğunu biliyoruz. Bu tutar içerisinde 750 doları 
ulaşım giderlerine bırakacak olursak geriye kalan 
bin 750 doların; 750 doları konaklama, 500 doları 
turistik gezi ve eğlence ve 500 doları da yiyecek 
ve içecek amacıyla harcanıyor. Yine dünyanın her 
yerini gezen kongre turistleri seyahat kültürü yük-
sek kişiler ve ben onları birer kültür elçisi olarak 
nitelendiriyorum. Ülkemizden iyi izlenimlerle ay-
rılıp ülkelerine döndüklerinde ülkemizi iyi niyetle 
tanıtacaklarına, yapacakları olumlu yorumların 
yeni kongrelerin kazanılmasında önemli etken 
olacağına inanıyorum. Bu nedenle de kongre 
turizmine büyük önem veriyorum.”

KONGRE VE ZİYARETÇİ 
BÜROLARININ KURULMASI ŞART

Kongre turizminde bir şehrin tercih edilişinde 
çeşitli kriterlerin ön plana çıktığını anlatan Baskan, 
bunları şöyle sıraladı: 

• Kongre düzenlenecek şehre ulaşılabilirlik

TIP KONGRELERİ BİR 
FIRSAT PENCERESİ

KONGRE TURİZMİNDEN DAHA FAZLA PAY 
ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

 SEMİH BASKAN
 TTB / Tıp Uzmanlık Dernekleri 

 Kurucu Başkanı
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• Yeterli toplantı ve kongre merkezlerinin olup 
olmaması

• Konaklama tesislerinin varlığı

• Sosyal programlar düzenlenecek tarihi ve 
sosyal mekanların varlığı

• Bölgenin ve şehrin doğal ve tarihi güzellikleri

• Mahalli destek

• Kongre büroları, mesleki dernek ve birlikler, 
mahalli idarelerin katkıları

• Güvenlik, ekonomik ve politik istikrar

• Hizmet kalitesi, uluslararası imaj ve fiyat 
politikası.

Baskan, kongre turizmine yapılacak mahalli 
desteklerin başında kongre ve ziyaretçi büro-
sunun açılmasının geldiğinin altını çizerek bu 
alanın önemli isimlerinden Handan Boyce’un 
“Bir kongre bürosu bir şehrin sektöre Avrupa ve 
dünya standartlarına da adapte olduğunu göste-
rir. Uluslararası ortamda öncelikle şehrin kongre 
ve ziyaretçi bürosu olup olmadığı soruluyor. Eğer 
varsa orada profesyonel bir yaklaşım olduğunu 
düşünülüyor. Bu da markayı bütün oyuncuları 
ve hizmet verenleriyle birlikte tarafsız olarak kar 
amacı gütmeden sunan büroların ve organizas-
yonların gerekliliğini ortaya çıkarıyor” görüşünü 
katılımcılarla paylaştı. 

Baskan ayrıca 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 
finansman yapısı güçlü bir kongre ve ziyaretçi 
bürosu oluşturmak üzere Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın, sektör kuruluşları ve yerel yönetimleri 
kaynaştıracak ve yönetimde söz sahibi yapacak bir 
model belirlemesi yönünde bir maddenin de yer 
aldığını anımsattı. 

Uluslararası kongre ve fuar pazarında 3 yıl ve 
sonrası için olan etkinliklere teklif verilebilmesi 
nedeniyle hazırlıkların da çok daha önceden 
yapılması gerektiğini belirten Baskan, altyapı ola-
naklarının, kongrenin yapılabileceği merkezlerin 
niteliklerinin, uluslararası ulaşım kolaylığının, otel 
fiyatlarının, merkez ve konaklama birimleri arası 
mesafenin, şehiriçi ulaşım imkanlarının, sosyal 
aktivite imkanlarının çeşitliliğinin, turistik cazibe 
merkezlerinin, şehrin verdiği maddi manevi des-
tek gibi teknik detayların kongrelere ev sahipliği 

yapmak isteyen varış noktalarının cevaplaması 
gereken hususlar olduğunu ayrıca şehirlerin 
sunduğu turistik cazibe, yaşam kalitesi ve stan-
dardının, verdiği güvenlik hissinin de alıcılar 
açısından önemli bir kıstas olduğunu dile getirdi.

ÜLKE BAZINDA ABD, ŞEHİR  
BAZINDA PARİS BİRİNCİ SIRADA

Uluslararası kongre turizminde 2014 verilerine 
göre dünya ölçeğinde ülke sıralamasında 831 
kongre ile ABD’nin birinci sırada yer aldığını, Türki-
ye’nin ise 190 kongre ile 19. sırada bulunduğunu 
kaydeden Baskan, “Ülkeler bazında katılımcı sayısı 
ölçeğinde 1. sırada ABD ve 16. sırada Türkiye yer 
alıyor. Şehirler bazında toplantı sayısı bakımından 
baktığımızda Paris 214 kongreyle birinci, İstanbul 
ise 130 kongreyle 9. sırada bulunuyor. Şehirler 
bazında katılımcı sayısı bakımından yine Paris 
birinci sırada yer alırken, İstanbul 9. sırada. Avrupa 
ölçeğinde bu rakamlara baktığımızda ise ülkeler 
bazında toplantı sayısı bakımından Almanya 659 
kongre ile 1. sırada, Türkiye 190 kongreyle 11. 
sırada yer alıyor. Şehirler bazında toplantı sayısı-
na göre Paris 214 uluslararası kongreyle birinci, 
İstanbul 130 toplantıyla 8. sırada” dedi.  

Baskan, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Büro-
su’nun bu yılki verilerini de katılımcılarla paylaştı. 
İstanbul’da yapılan kongrelerde tıp kongrelerinin 
yüzde 20 ile ilk sırada yer aldığını, İstanbul’un 
World Top 10 Congress Destination’a ve 2014 
ICCA verilerine göre 75 bin 864 katılımcıya ve 
130 kongreye (uluslararası) ev sahipliği yaptığını 
bunun yanı sıra Ekim 2015 sonu itibariyle bu 
yıl içinde 40 bin katılımcıyı ağırladığını ifade 
eden Baskan, bu katılımcıların da yüzde 45’inin 
tıp kongreleri nedeniyle İstanbul’a geldiklerini 
söyledi. Baskan, 2016 yılında kongre sayısının art-
masının beklendiğine işaret ederek, bu kapsamda 
47 uluslararası kongrenin konfirme edildiğini, 
bu etkinliklerin de yüzde 40’ının tıbbi kongreler 
olacağını anlattı. 

UEMS, BİR FIRSAT PENCERESİ 
OLABİLİR

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nin (UEMS) kongre 
turizmi açısından gerek Bursa gerekse Türkiye 
açısından önemli bir kuruluş olduğunu belirten 
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KONGRE TURİZMİNDEN DAHA FAZLA PAY 
ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Baskan, Türkiye Tabipler Birliği’nin (TTB) başkanı 
iken 1994 yılında bu birliğe üye olduklarını 
anımsattı. “Bu kuruluş son derece önemli ve 
Avrupa Parlamentosu’nun altında görev yapan bir 
kuruluş” diyen Baskan sözlerini şöyle sürdürdü:

“TTB olarak hala bu kuruluşun üyesiyiz ama 
gözlemci üye statüsündeyiz. TTB bünyesinde 69 
uzmanlık derneği, 36 gözlemci dernek olmak 
üzere toplam 105 dernek var. Bunlardaki üye 
sayımız da 65 bin. Bugün Türkiye’de 130 bin 
hekim görev alıyor bir başka deyişle bu kuruluş 
hekimlerimizin yarısını bünyesinde barındırıyor. 
Bu kuruluş bizim için niye önemli? Çünkü bugün 
37 ülke bu kuruluşun içerisinde yer alıyor ve bu 
37 ülkede 47 uzmanlık dalı ve onların grupları 
var. Her disiplinde ayrı kurullar var. Bu kurullar 
da değişik vesilelerle çeşitli ülkelerde toplantılar 
yapıyorlar. Bunun yanı sıra bir de yeterlilik sınav-
ları yapıyorlar. Bu sınavların rahatlıkla ülkemizde 
hele Bursa’da yapılmaması için hiçbir neden yok. 
Bu nedenle bu fırsat penceresini açmamız lazım 
diye düşünüyorum.” 

TIP KONGRELERİ LİDER KONUMDA
Baskan, TTB’nin 2014-2015 arasında Türkiye’de 

606 tıp kongresi yaptığını, bunların 539’unun 
ulusal, 29’unun uluslararası ve 38’inin de ulus-
lararası katılımlı olduğunu belirterek, “Ulusal 
kongre düzenleme oranı yüzde 89. Uluslararası 
katılımlı kongrelerde de 1-2 konuşmacı değil en 
az 4-5 konuşmacıyı dışarıdan getiriyoruz. Dolayı-
sıyla aslında ulusal kongrelerimiz de uluslararası 
bir boyut kazanıyor. 375 etkinliğin yüzde 62’sini 
uzmanlık dernekleri yani doktorlar yapıyorlar. 87 
etkinlik ilaç sektörü tarafından yapılmış. Bunun 
oranı da yüzde 14. İlaç sektörünün de hedef alanı 
biz olduğumuza göre toplam etkinliklerin yüzde 
75’i tıp kongreleridir diyebiliriz. Üniversite, tabip 
odaları, hastane ve diğerleri de sıralamada yer 
alıyor. Kongre düzenleyen firmaların verilerine 
göre de yine tıp kongreleri üst sırada. Onları 
finans, otomotiv ve bilim-teknoloji toplantıları 
takip ediyor. Tıpta en fazla kongre düzenlenen 
alanlara bakıldığında enfeksiyon hastalıkları bi-
rinci sırada, göğüs hastalıkları ikinci, ortopedi ve 
travma üçüncü ve kardiyoloiji 4. sırada yer alıyor. 
Bu toplantıların yapıldığı iller ise İstanbul, Ankara, 
Antalya, İzmir ve Bursa şeklinde sıralanıyor. Bu beş 

ilimiz, yüzde 73’lük bir oran ile neredeyse tüm 
kongre ve organizasyonların ¾’ünü karşılıyor. 
Organizasyonlar ise daha çok haziran ve mayıs ay-
larında düzenleniyor. Sonbaharda ise en popüler 
ay ekim” diye konuştu. 

ETKİNLİKLERE EN FAZLA OTELLER 
EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Organizasyonları katılımcı sayısı bakımından 
değerlendirdiklerinde 500’den az katılımcı sa-
yısının olduğu etkinliklerin toplam içinde yüzde 
62 gibi bir orana ulaştığını, bu oranın önemli 
olduğunu belirten Baskan, 500-1000 katılımcı 
arasındaki etkinliklerin ise yüzde 25 oranında 
bulunduğunu söyledi. Baskan, etkinliklerin büyük 
çoğunluğunun yüzde 78 gibi bir oranla otellerde, 
yüzde 5 gibi çok düşük bir oranla da kongre mer-
kezlerinde yapıldığını kaydetti. 

Otellerin kongre yapma kapasitelerinin de 
300-500 kişi arasında yüzde 17; bin ila bin 500 
kişi arasında yüzde 17,3; binden daha yukarısı 
için yüzde 4,5 gibi bir oran olduğunu söyleyen 
Baskan, “Kongre merkezleriyle ilgili olarak ya-
pılan çalışmaya göre ise 500 kişiye kadar olan 
katılımcıyı karşılayacak yüzde 29; 500- bin ara-
sında katılımcıyı ağırlayacak yüzde 27 ve 5 bin 
ve üzeri katılımcıların yer aldığı organizasyonları 
üstelenecek kongre merkezlerinin oranı ise yüzde 
8. Bursa’daki otellerin yatak kapasitesine baktığı-
mızda ise 5 yıldızlı 8 otelin, 4 yıldızlı 5 otelin ve 3 
yıldızlı 3 otelin toplam 16 otelin 2 bin 895 yatak 
kapasitesine ulaştığını görüyoruz” dedi. 

Baskan tüm bunları göz önünde bulundurarak 
Bursa’da kongre turizmi yapılmasına yönelik 
önerilerini ise şöyle sıraladı: 

“Bursa kongre ve ziyaretçi bürosunun ivedilikle 
kurulması gerekmektedir. Merinos Kongre Merke-
zi’nin daha fazla sayıda kongre düzenlemesi için 
tıpta uzmanlık dernekleri ve ilaç endüstrisiyle 
yoğun ve devamlı temaslara başlanmalıdır. Başta 
tıp fuarları olmak üzere gerek ulusal gerekse ulus-
lararası fuarların Bursa’ya kazandırılması konu-
sunda çaba harcanmalıdır. Gerek yurtiçi gerekse 
yurtdışındaki fuarlara katılarak, kurulacak Bursa 
kongre ve ziyaretçi bürosu aracılığıyla buralarda 
Bursa’nın mutlaka temsil edilmesi sağlanmalıdır. 
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı vasıtası 
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ile yabancı konuklar, rahat bir şekilde Bursa’ya 
ulaştırılmalıdır. Ayrıca Ankara-Eskişehir hızlı tren 
ve aktarmalı Bursa seferleri ile yurt içinden ge-
lebilecek kongre katılımcılarının Bursa’ya kolay 
ulaşım olanağı bulunuyor. Son yıllarda açılan 5 
ve 4 yıldızlı otellerde konaklamaların kolaylaştığı 
göz önüne alındığında Bursa’nın daha ekonomik 
ve cazip bir kongre ve fuar organizasyonu için 
ideal bir şehir olduğu derneklere, şirketlere ve 
profesyonel kongre organizatörlerine mutlaka 
anlatılmalıdır. Tıp kongrelerinin ve fuarlarının 

Bursa’ya kazandırılması konusunda gerektiğin-
de uzmanlık derneklerine ve ilaç endüstrisine 
sunumlar yapılmalıdır. Yeşil Bursa’nın eşsiz doğal 
ve tarihi güzelliklerini ortaya çıkarmak için Valilik, 
yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum 
kuruluşları birlikte çaba göstermelidir.”

Baskan son olarak Bursa’nın 500-1000 arasında 
katılımcının bir araya geldiği tıp uzmanlık dernek-
lerinin ulusal ve bölgesel kongrelerini, mevcut 
yatak kapasitesi ile rahatlıkla organize edebilecek 
düzeyde olduğunu da sözlerine ekledi.
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Bursa’nın turizmde dünyada ikinci şehirler 
denilen kategoride yer aldığını belirten MPI 

Türkiye Başkanı İbrahim Keskin, Bursa’nın birçok 
değeri olmasına karşın ürününün bulunmadığını 
söyledi. Keskin, “Bir benzetmeyle ifade etmem 
gerekirse Bursa’da un, yağ ve şeker var ama helva 
yok” dedi.

Meeting Professionals International (MPI) 
Türkiye Başkanı İbrahim Keskin, yaptığı sunumda 
toplantı ve event sektöründeki ulusal ve uluslara-
rası beklenti ve gelişmeleri anlattı. Toplantı pro-
fesyonellerinin klasik iş alanlarının derneklerin 
yaptığı kongrelere hizmet vermek, kamu toplantı 
ihaleleri ve şirket toplantıları olduğunu ifade eden 
Keskin, dünyada toplantı sektörünün 750 milyar 
dolarlık bir pastayı oluşturduğunu ancak geçen 
sene Türkiye’nin İstanbul başta olmak üzere bu 
alanda kan kaybetmeye başladığını dile getirdi. 

FESTİVALLER TURİST 
ÇEKMEK İÇİN YAPILMALI

Toplantı sektörünün önemli bir pazar olduğuna 
işaret eden Keskin, sektörün klasik iş alanlarının 
yanında artık zirvelerin, festivallerin ve spor etkin-
liklerinin de yer aldığını kaydetti. 

Keskin, sektörün gelişen alanlarından birinin 
zirveler olduğu belirterek, para kazandıran zirve-
lerin sağlık, enerji, muhasebe ve otomotiv gibi 
alanlarda düzenlendiğini ve bunların çoğalmaya 
başladığını söyledi. Yine dünyada her alanda 
festivaller üretilmeye başlandığına dikkat çeken 
Keskin, “Festivalleri iki başlık altında değerlen-
direbiliriz. Bunlardan biri halka etkinlik sunmak 
amacıyla belediyeler tarafından düzenlenenler. 
İkincisi de kente turist çekmek ve döviz kazan-

dırmak amacıyla yapılanlar. Ben ikincisinden 
yanayım. Yani turizm anlamında festivaller, turist 
çekmek ve döviz kazandırmak amacıyla yapılmalı” 
dedi. 

KENDİ PROJENİ ÜRET DÖNEMİ
Keskin, sektörün gelişen iş alanlarından birinin 

de spor etkinlikleri olduğunu ifade ederek, son 
yıllarda futbolun spor turizmi açısından önemli 
hale geldiğini ancak diğer branşların da geliş-
meye başladığını söyledi. Spor etkinliklerinde 
son dönemde yeni bir sistem geliştiğini belirten 
Keskin, “Biz bu sistemin sadece İstanbul’da geliş-
tiğini zannediyorduk ama görüyoruz ki dünyada 
böyle bir sisteme yöneliş var. Artık spor arenaları, 
konser salonları, kongre merkezleri kendileri 
etkinlik üretmek yerine organizatörlerle partner 
olup, onlara ellerini birlikte taşın altına koymayı 
ve geliri paylaşmayı teklif ediyorlar. Ülkemizin 
içinde bulunduğu koşullardan dolayı uluslararası 
organizasyonlar ve eventler ülkemize gelmekte 
tereddüt ediyorlar. Bu nedenle boş kalan kongre 
merkezleri, oteller, spor ve kongre salonları bu 
sisteme dönmüş olabilir. ABD’de ve Avrupa’da da 
bu sisteme sıcak yaklaştıklarını ve organizasyonlar 
yaptıklarını gördüm. Yani önümüzdeki dönem, 

BURSA’DA DEĞER ÇOK 
AMA ÜRÜN YOK!

TOPLANTI VE EVENT SEKTÖRÜNDE ULUSAL
VE ULUSLARARASI BEKLENTİLER VE GELİŞMELER

 İBRAHİM KESKİN
 MPI Türkiye Başkanı
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‘kendi projeni üret’ dönemi olacak gibi geliyor 
bana” diye konuştu. 

İSTANBUL, TÜRKİYE’NİN DE  
ÖNÜNDE GELİYOR

Bursa kongre turizminden pay alır mı alamaz mı 
diye bakıldığında Bursa’nın bu konuda çok fazla 
şansı olmadığını geçen yıl yapılan bir toplantıda 
dile getirdiğini anımsatan Keskin, böyle düşün-
mesinin nedenlerini ise şöyle anlattı:

“Fransa denilince aklımıza hangi şehir geliyor? 
Paris. Yine İngiltere denilince Londra, Avusturya 
denilince Viyana, Macaristan denilince Budapeşte, 
Yunanistan denilince Atina geliyor. İspanya’da 
Madrid ve Barselona, Rusya’da Moskova ve St. 
Petersburg, İtalya’da Roma, Venedik, Floransa ve 
Milano, Almanya’da Berlin, Köln, Hamburg ve Mü-
nih kentleri ön plana çıkıyor. Tüm bu şehirler ül-
kelerinin diğer şehirlerini eziyor. Türkiye denilince 
özellikle okyanus aşırı baktığımızda Amerika, Gü-
ney Afrika, Avustralya ve Uzakdoğu’daki insanların 
aklına İstanbul geliyor hatta öyle ki İstanbul bazen 
Türkiye’nin bile önüne geçiyor. Avrupa’dakiler, 
uluslararası düzeyde baktığımızda, İstanbul’un 
yanına Antalya’yı da koyuyorlar. Ulusal düzeyde 
baktığımızda ise, burada sadece kongre gözüyle 
değerlendirmediğimi bilin, Ege kıyıları ciddi bir 
şekilde öne çıkıyor, Kapadokya, Pamukkale ve kış 
sektörü olarak da Uludağ akla geliyor.”

BURSA’DA DEĞER  
ÇOK AMA ÜRÜN AZ

Keskin, dünyada “secodary cities” diye bir ka-
tegori olduğunu Bursa’nın bu ikinci şehirler 
grubunda yer aldığını belirterek, Bursa’nın tarih, 
doğa, inanç turizmi, gıda, iş (tekstil, otomotiv 
vs.), ulaşım (sorunu olmayan bir şehir) ve turistik 
değerlerinin olduğunu söyledi. 

Keskin, “Bir benzetmeyle ifade etmem gerekir-
se Bursa’da un var, yağ var, şeker var ama helva 
yok! Bu şehrin helva ustaları da var. Ama ortada 
ağız tadıyla yiyebileceğimiz bir helva yok. Yani 
şehrin tüm otel odalarını, restoranlarını dolduran, 
çarşısında alışveriş yaparak esnafını mutlu eden 
turisti yok. Bursa’da değer çok ama ürün az! Bur-
sa’nın sorunu ürünle ilgili diye düşünüyorum. Öte 
yandan Bursa’da oda sayısı ve yatak kapasitesi çok 

düşük. Otel yoksa turist de yok” dedi. 

FESTİVALLERLE KENT CAZİP  
HALE GETİRİLMELİ

Dünyada diğer ikinci şehirlerin çeşitli festi-
vallerle kentlerini cazip hale getirdiklerini ifade 
eden Keskin,  “Örneğin İtalya’da antik çağ festivali 
yapılıyor, İspanya Borges diye bir yerde bebeklerin 
üzerinden atlama festivali yapılıyor, yine İspanya 
San Sebastian’da gürültü festivali var ve tüm 
Avrupa buraya 24 saat boyunca gürültü yapmak 
için geliyor. Ayrıca davuluyla, anahtarlığı, şapka-
larıyla bir festival endüstri de yaratmışlar. İsviçre, 
Zürih’te Richtersulh denen bir yerde şalgam fes-
tivali yapılıyor ve tüm şehir bu festival ürünleriyle 
giydiriliyor. İsveç Kiruna’da kar festivali yapılıyor 
mesela. Ancak bu festivallere bakış açılarını uzun 
vadeye yaymak lazım. Saydığımız festivaller 15, 
30, 60, 70 yıllık festivaller. Bu tür festivalleri sabır-
la sürdürmek lazım. Yani insanlar bu festivallerin 
ikincisini yaptıktan sonra vazgeçmemiş, sabırla 
yapmaya devam etmiş. Öte yandan bizde Uludağ, 
Erciyes, Palandöken var yani kar var kayak var ama 
uluslararası düzeyde bir festival yok” diye konuştu.

Keskin, Uludağ’a daha çok yerli turistin geldi-
ğini bunun da önemli olduğunu ancak Uludağ’ın 
sahip olduğu değeri satamadığını kaydetti. Ayrıca 
Avusturya Alpleri’nde kayak sezonunda otellerin 
oda fiyatlarını yaz döneminden daha ucuza sattı-
ğına işaret eden Keskin, çünkü bu tür yerler için 
yaz mevsiminin daha kıymetli olduğunun altını 
çizdi. Keskin, Türkiye’de ise durumun bunun tam 
tersi olduğu gibi ayrıca Uludağ’da mart ayının son 
haftasında açık olan otellerin parmakla gösterildi-
ğini ifade ederek “Nisan ayının ilk haftasında ise 
otellerin hepsi kapalı. 9 ay boyunca kapalı olan 
bir Uludağ’ımız var ve biz Uludağ’ı en önemli 
değerimiz diye pazarlamaya çalışıyoruz. Ürün yok, 
yaz ürünü hiç yok” dedi. 

BURSA’YA AİT ÜRÜNLER OLMALI
Bursa’nın kendisine ait uluslararası bir festivali 

ve yıl boyunca gerçekleştireceği çeşitli etkinlikler 
olması gerektiğinin altını çizen Keskin, bu festival 
ve etkinliklerin yurtiçinde ve yurtdışındaki fuar ve 
bu alanda var olan diğer organizasyonlarda yer 
alıp tanıtılması ve pazarlanması gerektiğini anlat-
tı. Keskin bunun yanı sıra orta vadeli bir program 
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yapılmasının ve 5 yıl istikrarlı ve artan bir tempo 
ile organizasyonlara devam edilmesinin önemli 
olduğunu da dile getirdi. 

Bu organizasyonların da belli bir döngüde 
yapılmasının gerektiğini belirten Keskin, şunları 
söyledi: “Döngünün ilk basamağı bir kaynak bula-
rak harekete geçmek. Sonra bir proje hazırlanmalı 
ve proje başarılı organizasyonla devam etmeli. Ba-

şarılı organizasyonlar katılımcıyı çekiyor. Katılımcı 
sayısı yükseldiğinde de projenin mali kaynağı bu 
kez sponsorlar aracılığıyla oluşmaya başlıyor. Bu 
kaynağı da ilk olarak yerel yönetimler ve şehrin 
kalkınmasında öncü olacak kurumlar üstlenecek, 
sponsorlar da daha sonra bu işleri büyütecek. Böy-
lece organizasyon şehrin ürünü olur. Bursa’ya ait 
ürünler olmalı, Bursa’nın değerleri zaten yeterince 
var artık ürün çeşitlerine geçmek lazım.”
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 OSMAN GÜLDEMİR
 Eskişehir A.Ü. Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları Öğr. Görevlisi

2. Turizm Zirvesi’nde, Bursa’nın Gastronomik 
Değerleri başlıklı oturumunda Bursa’ya özgü 

lezzetler masaya yatırıldı. 

Oturum Başkanı olan Anadolu Üniversitesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi 
Osman Güldemir, insanların günlük aktivitelerini 
sürdürebilmek için yemek yediklerini, öte yandan 
“yemeklerin” toplum için büyük bir güç ve özellikle 
de kültür aktarımı fonksiyonuyla bir iletişim kanalı 
olduğuna dikkat çekti. 

YEMEKLER İLETİŞİM 
KANALI

BURSA’NIN GASTRONOMİK 
DEĞERLERİ
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OSMANLI YEMEKLERİ

Uludağ Üniversitesi Harmancık Yüksekoku-
lu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Celal 

Aratoğlu, saray mutfağında o dönemin kendine 
özgü besin maddelerinin kullanıldığını belirterek, 
bugün aslında Osmanlı yemeklerinin çağdaş 
mutfağa uyarlanmış halini yaptıklarını söyledi.

Uludağ Üniversitesi Harmancık Yüksekokulu 
Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Celal Aratoğlu 
ve Bursa Crown Plaza Mutfak Şefi Nizamettin 
Ceylan, katılımcılara Osmanlı mutfağına dair 
bilgiler sundu. 

Osmanlı mutfağının 700 yıllık tarihiyle çok 
derin bir konu olduğunu belirten Uludağ Üniver-
sitesi Harmancık Yüksekokulu Aşçılık Programı 
Öğretim Görevlisi Celal Aratoğlu, bu süreçte saray 
mutfağının her kültürden etkilendiği gibi birçok 
kültürü de etkilediğini kaydetti. Aratoğlu, sarayda 
tutulan defterler sayesinde Osmanlı mutfağına 
dair bilgilere ulaştıklarını anlatarak, günde 5 bin 
kişiye yemek verilen sarayda sadece sabah ve 
akşam yemeklerinin yendiğini, bu nedenle de 
sabahları besin değeri yüksek yemeklerin tercih 
edildiğini söyledi. 16. yüzyılın üçüncü çeyreğinde 
sarayda 130 ton sade yağ tüketildiğini, kuyruk 

ve hayvansal yağların da fazlaca kullanıldığını 
aktaran Aratoğlu, Osmanlı’nın savaşçı bir toplum 
olduğu için öğünlerinin ağır ve besin değeri yük-
sek yemeklerden oluştuğunu dile getirdi. 

Aratoğlu, etin saray mutfağının vazgeçilmezi 
olduğunu söyleyerek, baharatların, çorbaların, 
şerbetlerin de hatırı sayılır bir yerde bulunduğunu 
anlattı. Zeytinyağının Osmanlı mutfağında 18. 
yüzyıla kadar kullanılmadığını, yine o dönemde 
tatlandırıcı olarak bal, pekmez ya da meyvelerin 
kullanıldığını kaydeden Aratoğlu, şu an Türkiye’de 
Osmanlı yemeklerinin çağdaş mutfağa uyarlan-
mış halinin yapıldığını bildirdi.

OSMANLI 
YEMEKLERİNİN 

ÇAĞDAŞ 
VERSİYONUNU 

YAPIYORUZ

 CELAL  ARATOĞLU
 U.Ü. Harmancık Y.O. 

 Aşçılık Prog. Öğr. Görevlisi
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Bursa Crown Plaza Mutfak Şefi Nizamettin 
Ceylan da, saray mutfağının fazla yayılma-

masının nedeninin aşçıların yaptıkları yemekleri 
o dönemde saklaması olduğunu belirtti. Ceylan, 
“Yeni nesil olarak bizler şanslıyız, çünkü yaptığımız 
yemekleri internet ortamında paylaşarak, örnek 
oluyoruz. Osmanlı mutfağı uğraş isteyen yemek-
lerden oluşuyor. Oysa bugün füzyon mutfağı ve 
fast food beslenme alışkanlığı ön planda. Öte yan-
dan füzyon mutfağında çok farklı şeyler geliştirip, 
sunabiliyoruz, ancak saray mutfağında değişiklik 
yapamadığımız için biraz kısıtlı kalıyoruz” dedi.

Ceylan, turizmi canlandırmak için Osmanlı evle-

ri yapıldığını, bu evlerin yanına Osmanlı mutfağını 
ön plana çıkaracak saray yemekleri yapan yerlerin 
açabileceğini de sözlerine ekledi.

SARAY YEMEKLERİNDE 
DEĞİŞİKLİK 

YAPAMIYORUZ

 NİZAMETTİN CEYLAN
 Bursa Crown Plaza Mutfak Şefi
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KEMALPAŞA 
TATLISI

Kemalpaşa tatlısının Bursa ve ülke turiz-
mine katkısını gastronomi oturumunda 

anlatan Dardağan Gıda’dan Mustafa Dardağan, 
Mustafakemalpaşa’ya ait olan tatlının yüzde 
80’nin peynirden oluştuğunu, bu nedenle peynir 
tatlısı olarak da anıldığını dile getirdi.

Mustafa Dardağan, Kemalpaşa tatlısının ilçeye 
ait olduğunun tescillenmesinden sonra tatlıları-
nın ününün daha da yayılacağını düşündüğünü 
kaydetti. Tatlının Bursa turizmine katkısını artır-
mak için ülke çapında tatlılın bilinirliliğini artır-
mak gerektiği üzerinde duran Dardağan, “Tatlımız, 
yeme içme kültüründe önce ilçemize ardından da 
kentimize katkı sağlıyor. Yöresel bir ürün olduğu 
için bu tatlının ilçemize ait olduğu da biliniyor. 

Yaz mevsiminde yüzlerce turist ilçemizde mola 
vererek tatlımızın tadına bakıyor. Çeşitli etkin-
liklerle tatlımızın ününü artırmak için çalışmalar 
yapıyoruz ve belediyemiz de bu çalışmalara katkı 
sağlıyor” dedi.

TESCİLLENDİKTEN 
SONRA TATLIMIZIN 

ÜNÜ YAYILACAK

 MUSTAFA DARDAĞAN 
 Dardağan Gıda
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KESTANE ŞEKERİ

İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku 
Özdemir, kestane şekerinin 12 ay boyunca 

üretilip, tüketilmesinin en büyük avantajları ol-
duğunu belirterek, öte yandan Türkiye’de kestane 
kültürünün yeterince yaşatılamadığını söyledi.

Dünyada Çin’in en büyük kestane yetiştiricisi 
ülke olduğunu ifade eden Deniz Utku Özdemir, 
İtalya ve Türkiye’nin son yıllarda rekabeti hare-
ketlendirse de Portekiz’in 45 bin tonla önemli bir 
yerde olduğuna dikkat çekti.

Özdemir, çeşitli ülkelerde kestane ile ilgili muh-
telif ürünler bulunduğunu anlatarak, “Portekiz 
kestane ürünlerinin önemli ölçüde tüketildiği bir 
ülke. Fransa zaten dünya kestane şekeri piyasasını 
elinde tutuyor. Fransa’da 100 yıldan fazla faaliyet 
gösteren 5 firma var. İtalya kestane açısından 
ticari hacmi en büyük ülkedir. Teknoloji de İtal-
ya’dan geliyor. Japonların ise kestanede muhtelif 
ürünleri var. Japonya’da ve Macaristan’da ciddi 
oranda kestane mamulü tüketimi söz konusu” 
diye konuştu.  

Kestane şekerinin, Bursa’nın sembol ürünü 
olduğunu, firma olarak kestane şekerinde doğal 
kestane lezzetinin ön planda olmasına dikkat ettik-

lerini belirten Özdemir, kestane ve kestane şekeri 
konusunda bazı artı ve eksilerimiz olduğunu vur-
guladı. Özdemir, Türkiye’nin en büyük sıkıntısını 
kestanenin gündelik mutfak yaşantısının içinde 
olmaması olarak açıklarken, Almanya’da onbin-
lerce ton haşlanmış kestane tüketildiğini söyledi. 
Son dönemde Türkiye’de pakette kebap kestane 
tüketiminin de söz konusu olduğunu aktaran 
Deniz Utku Özdemir, “Biz daha çok dondurma 
ve yaş pastalarda kestaneyi kullanırken, Avrupa 
kestaneyi keklerde, yoğurtlarda bile kullanıyor. 
Bizim en büyük avantajımız ise kestane şekerini 
12 ay boyunca üretiyor ve tüketiyor olmamız. 
Ancak kestane kültürünü ülkemizde yeterince 
yaşatamıyoruz” dedi.

KESTANE KÜLTÜRÜNÜ 
YAŞATMALIYIZ

 D. UTKU ÖZDEMİR 
 İlka Şekerleme
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Seyahat edenlerin destinasyonlarını seçme-
sinde yemeğin önemli bir etken olduğunu 

ifade eden İskender İskenderoğlu, “Kendi ürün-
lerimizin markalarını yaratmalıyız. Bu markaların 
kurumsallaşmasını sağlayarak, onları geleceğe 
taşımalıyız” dedi.

İskender İskenderoğlu, çocukluktan bugüne 
döner kebap içinde büyüdüğünü belirterek, fir-
malarının 1867’de başlayan lezzet yolculuğunu 
anlattı. Döner kebabını ilk üreten kişinin, yani 
İskender Efendi’nin torunu olduğunu ifade eden 
İskenderoğlu, bugün kız kardeşleriyle birlikte 
firmalarını işlettiklerini kaydetti. İskenderoğlu, 
döner kebabının babasının tarifiyle ailesi için red-
dedilmesi imkansız bir miras olduğunu ve döner 
kebabını hala babalarından gördükleri şekilde 
yapmaya devam ettiklerini söyledi.

 DÖNER KEBAP TEK BAŞINA 
BİR ÖĞÜNDÜR

Döner kebabın, Bursa ile özdeşleşmiş bir simge 
ve firmalarının da 150 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin 
en eski hizmet markalarından biri olduğunu anım-
satan İskenderoğlu, TÜRSAB’ın 2014 raporuna da 
değindi. İskenderoğlu şöyle devam etti:

“Bu rapora göre turistlerin Türkiye’de yaptığı 
harcamalar içinde yemeğin payı yüzde 20’lerde. 
Bu ilginçtir konaklamadan daha yüksek bir oran. 
Turist başına 828 dolar olan toplam harcamanın 
157 doları yemeğe gidiyormuş, hedef de gast-
ronomi turizmiyle bunu 250 dolara çekmek. 
Bugün dünyadaki 1 milyar insan seyahat ediyor 
ve turistlerin yüzde 88’i de destinasyon seçmede 
yemeğin önemli bir etken olduğunu ifade ediyor. 
Bu nedenle Bursa turizminde biz döner kebapçıla-

ra da büyük görevler düşüyor. Ben aynı zamanda 
BTSO 38. Komite’deyim ve burada üye 100 e yakın 
döner kebap işi yapan firma var. Döner kebap, 
evde yapamayacağınız nadir yemeklerdendir ve 
tek başına bir öğündür. 

Öte yandan döner kebap müşterilerimiz tara-
fından doymak için değil daha çok bu özel tadı 
keşfetmek ya da kendini ödüllendirmek için 
yeniyor. En iyi reklam kulaktan kulağa yapılan 
reklamdır, yani tavsiyedir. Kentimizin birçok 
sektörde çıkardığı markalar var. Biz de kendi ürün-
lerimizin markalarını yaratmalıyız. Bu markaların 
kurumsallaşmasını sağlamalıyız ve böylece onları 
geleceğe taşımalıyız. Nitekim, Mehmet oğlu İs-
kender Efendi’nin varisleri İskender Ailesi olarak, 
“İskender“ ve türevli sekiz hizmet markasını tescil 
ettirmiş ve markasal olarak kullanım ve koruma 
için üzerimize düşenleri yapma gayreti içindeyiz.”

KONAKLAMALI TURİST 
BEKLİYORUZ

İskenderoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nden 
bazı beklentileri olduğunu dile getirerek, şu an 
aktif olan termal otel ve kaplıcaların sıcak su 
kaynaklarına zarar vermeden yeni termal bölge-

MARKALAR 
KURUMSALLAŞARAK 
GELECEĞE TAŞINMALI

BURSA KEBABI

 İSKENDER İSKENDEROĞLU
 Bursa Kebabı
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ler yaratılarak kaplıca turizminin geliştirilmesini 
istediklerini bildirdi.

Konaklamalı turistlerin kente gelmesini de 
turizmciler olarak beklediklerini söyleyen İsken-
deroğlu, “Teleferik hattı uzatıldı. Uludağ’daki 
turizm mevsiminin uzatılması için bir fırsat bu, 
değerlendirmek lazım. Merinos AKKM daha aktif 
kullanılmalı. Bursa’ya yapılacak gastronomi tur-
larının daha cazip hale getirilmesi ve konaklama 
süresinin uzatılması için döner kebap dışında 
İnegöl köfte, cantık, Kemalpaşa tatlısı, kestane 
şekeri, cevizli lokum, tahinli pide, mihalliç peyniri, 
zeytin ve yöresel yemekler korunmalı ve teşvik 

edilmeli. Belediyeler gıda işletmeleri için işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı düzenleme ve kontrolü 
kapsamında daha etkin bir rol almalı. Ayrıca 
Bakanlık da gıda konusundaki denetimlerde çok 
sıkı önlemler almalı” dedi.

İskenderoğlu, konuşmasının son bölümünde, 
“Son olarak bir dileğim,  Bursa’ ya özgü yukarıda 
saydığımız döner kebap dahil diğer ürünlerimizin 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nca ya da ilgili sivil 
toplum kuruluşlarınca “Coğrafi İşaret“ alınması 
için Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvuruda 
bulunulmasıdır” görüşlerine yer verdi.
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2. Turizm Zirvesi’ndeki sözlerine İznik’in 
tarihi serüveninin aktararak başlayan İznik 

Belediye Başkanı Osman Sargın, ilçenin 5 bin yıllık 
bir yerleşim bölgesi olduğunu, bunu bölgede 
bulunan höyüklerden anlama şansı bulduklarını 
söyledi. 

İlçe sınırları içinde MÖ 2500 yıllarına ait hö-
yüklerin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Osman 
Sargın, yapılan araştırmalar sonucunda bölgenin 
MÖ 5 bin yıla kadar uzanan tarihi bir geçmişi 
olduğuna inandıklarını ifade etti. Sargın, MÖ 
316’lı yıllarda Büyük İskender’in komutanların-
dan Antigonyus’un İznik’i alması ve burada devlet 
kurması ile bölgenin canlanmaya başladığını dile 
getirerek, “Büyük İskender’in savaşlarda yorgun 
düştüğünde İznik’te istirahat ettiği biliniyor. 
Bitinya döneminde İznik Nikea adını alıyor. On-
dan sonra Roma ile Bitinya arasında savaşlar 
sürüyor ve İznik Romalıların eline geçiyor. Bitinya 
döneminde başlayan surlar 4 ana kapı ve 12 tali 
kapıdan meydana geliyor. Bitinya ile başlayan 
ve Roma, Bizans dönemine kadar uzanan surlar 
bunlar. 4970 metrelik surlar, Diyarbakır surların-
dan sonra Türkiye’nin en uzun surlarından. Tarih 
boyunca bu surlar var oldu. Bundan sonra da var 
olmaya devam edecek. 

MS 467’da Roma ikiye ayrılıyor ve İznik o tarih-
ten sonra Bizans’a dahil oluyor. Bizans döneminde 
İznik’te yapı çalışmalarına başlanıyor. Bölge imar 
konusunda Bizans döneminde hareketleniyor. 
MS 476 yılından sonra 1075’e kadar Bizans’ın 
elinde kalan İznik, MS 1075 yılında Süleyman 
Şah tarafından fethediliyor ve bölge Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti oluyor. İlk Türk 
devletinin başkentliğini yapmış yerlerden biri 
İznik’tir. O zamana kadar Nikea olarak anılan 

İznik, 1075 yılında günümüzdeki bilindiği hali 
ile İznik oluyor. 1097 yılında Bizanslılar bölgeye 
seferler düzenliyor ve 1097 yılında İznik yeniden 
Bizans egemenliğine giriyor. 234 yıl sonra İznik 
tekrar Türk yurdu oluyor. Sultan Orhan Bey, 33 
yıllık kuşatmanın ardından İznik’i ele geçiriyor ve 
İznik Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı yer-
lerden biri oluyor. Osmanlılar döneminde de ilk 
üniversite burada kurulmuştur. Böylece Osmanlı 
eğitim sisteminin ilk fikirleri buradan yeşermiş 
oldu” şeklinde konuştu. 

“İZNİK’İ ÖNCE BURSALILAR
 TANIMALI”

Alimler şehri olan İznik’te yetişenlerin 3 kıtayı 
aydınlattığını ve tüm dünyaya Osmanlı’nın ma-
nevi dünyasını yaydığını belirten Sargın, İznik’in 
Hristiyanlık açısından da çok önemli olduğunu 
ve bölgenin Avrupa’nın birçok kentinde Bursalı-
lardan çok daha iyi tanındığını söyledi. Sargın, 
Bursa’da yaşayanların bile İznik’i yeterince bil-
mediğini ancak 2006 yılından bu yana belirli bir 
oranda hareketlenme yaşandığını ifade ederek, 
İznik Gölü’nün yüzülebilir olduğunu bilmeyen 
çok sayıda insan olduğunu, oysa ilçenin Bursa’ya 
sadece 80 km uzakta olduğunu dile getirdi. 

“BÜYÜK İSKENDER’İN 
SAVAŞLARDA 

YORGUN 
DÜŞTÜĞÜNDE 

İSTİRAHAT ETTİĞİ 
YERDİR İZNİK”

 OSMAN SARGIN
 İznik Belediye Başkanı
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İznik’in doğa harikası yapısı ve medeniyetlere 
beşiklik yapmış geçmişi ile son derece önemli 
olduğunun altını çizen Sargın, “Her kurulan mede-
niyet önce İznik’i ele geçirmeye çalışmış. İnsanlık 
tarihi açısından önemli bir yer burası. Hristiyanlar 
için kutsal olan konsüllerin birincisinde İsa’nın 
Allah’ın oğlu olduğu tescil edilmiş ve İncil’in sa-
yısı 4’ e indirilmiş. 7. konsülde kutsal resimler ve 
Hristiyan aleminin amel ettiği hükümler burada 
belirlenmiş. İznik batıda çok daha farklı biliniyor. 
O yüzden İznik’i önce Bursalılar tanımalı” diye 
konuştu. Sargın, şöyle devam etti: 

“İznik’e hep birlikte sahip çıkmalıyız. İznik’i hep 
birlikte kucaklarsak ve etrafımıza İznik’i anlatırsak 
İznik’i gelecek kuşaklara daha iyi taşıma şansımız 
olur. İznik Osmanlılar açısından da çok önemli. Bu 
dönemlerde yetişen alimlerin bir çoğu İznik’te 
yaşamış. Bunları turizm sektörüne sunarken fark 
ettik ki, Asyalı turistler bu manevi şahıslar için 
gelmeye başladı. Mevlana’nın eş değeri olan 
bir zat olan Eşrefoğlu Rumi burada ölmüş. Pek 
tanınmıyor ama biz kendisini anma programı 
yaptık ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 1000’e 
yakın insan katıldı bu programa. Bu yıl bu anma 
törenini daha görkemli yapmayı planlıyoruz. Bu 
zat bir tarikatın kurucusu ve birçok eseri olan 
biri. Osmanlı Devleti’nin üniversite sistemini 
kuran Davud-i Kayseri de burada yatmakta. Onun 
türbesinin olduğu alanda kamulaştırma başladı. 
Geriye kalan yerleri de bitirip türbe mekanını daha 
güzel bir alan haline getireceğiz. Yine Osmanlı 
Devleti’nin ilk müderrislerinden Alaaddin Misri de 
burada yatıyor. Kuran-ı Kerim’in ilk tercümelerini 
yapan Şeyh Kutbettin’in türbesi de burada. İznik’in 
fethinde görev almış sancaktarlardan Abdülvahap 
Sancaktari de burada yatıyor. Çandarlı Ailesi’ne 
ait türbeler de İznik’te. Kırgızların yurt dışındaki 
ilk anıtı Kırgızlar Türbesi de İznik’te bulunuyor. 
Kırgızistan’ın ya başbakanı ya da cumhurbaşkanı 
her yıl buraya gelir. Dünyada 19 ayrı yerde maka-
mı olan Sarı Saltuk da burada yatmakta. Kendisi 
bir sevgi insanı ve bir bilim adamı.”

“İZNİK’TE HER ŞEY VAR, TEK  
EKSİĞİMİZ İZNİK’İ SATAMAMAK”

İznik’in her dönemde cazibe merkezi haline 
geldiğini ifade eden Sargın, yorgunluğunu ve 
stresini atmak isteyenlerin İznik Gölü kenarına 

gelerek zaman geçirmesini tavsiye etti. Sarnık, 
İznik’te tarih, tabiat, coğrafya ve macera adına 
aranan her şeyin olduğunu, ancak tek eksiklerinin 
İznik’i satamamak olduğunu kaydederek, ilçeyi 
hak ettiği şekilde tanıtabilmek için gereken her 
türlü çalışmaya hazır olduklarının altını çizdi. 

Bölgenin çeşitli dönemlere ait askeri, siyasi, 
dini, sosyal ve kültürel yaşam biçimlerinden izler 
taşıdığına ve buram buram tarih koktuğuna deği-
nen Sargın, “İznik Bitinya’nın, Roma’nın, Bizans’ın, 
Selçukluların, Osmanlıların ilk başkentliğini yap-
mış bir yer. Bugün artık UNESCO’nun aday listesi-
ne girdi. Bu mirasın hep birlikte korunması için tur 
şirketlerinin, turizm müdürlüklerinin ve ilgili tüm 
kurumların İznik’e sahip çıkması gerek. İklimi çok 
farklı olan ve yılın 10 ayı ürün alınabilen toprakları 
olan bir yer burası. Bu açıdan da oldukça büyük 
değer taşıyor” şeklinde konuştu. Sargın, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “İznik’in 2023 turizm vizyonunun 
geliştirilmesi gerekiyor. Biz İznik Belediyesi’yiz 
ve gücümüz belli. Buna rağmen hayallerimiz çok 
büyük. 2023 vizyonunun belirlenmesi için tüm 
kurum ve kuruluşlarla birlikte harekete geçmemiz 
gerek. İznik’te surlar arasındaki tapulu arazilerin 
derhal kamulaştırılması şart. Turizm Bakanlığı 
surları restore ediyor ama şu an bazı mülk sahip-
leri ile mahkemeliğiz. İki sur arasında temizlik 
yapılması için bize yetki verilmesi gerekiyor. Bu 
bölgede yürüyüş yolları yapmak istiyoruz. Kızlar 
Kulesi’nde çeşitli hikayelerin yer aldığı eserler 
var. Bölgede ayrıca kabartma eserler de var ancak 
dikenler arasında kalmış. Surlar üzerinde hatta 
kale üzerinde dahi tapulu bina var. İznik zama-
nında yağmalanmış bir kent. Bir de İznik’e can 
katan çinimiz var. İznik denince çini, çini denince 
İznik akla gelir. Bölgede çini ile ilgili bir araştırma 
enstitüsü kurulması gerekiyor. Kısmetse yakında 
Çini Köyü’nü oluşturacağız. Bugün maalesef bir 
üniversitemiz yok. Butik üniversite olarak adlan-
dırılan ve turizm ile tarım bölümlerini bünyesinde 
barındıran bir üniversite istiyoruz. Ayrıca bölgenin 
konaklama eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. 
600 yatak bizim büyük bir sorunumuzu çözer. DSİ 
Tesisleri’nin yılın 12 ayı açık olması gerek. 

Bir de İznik’in güney ve kuzey kesimleri yani 
yamaçların turizm bölgesi ilan edilmesi gerekiyor 
ki, turizm yatırımcılarını İznik’e getirelim. Şu an ge-
lenlerin tamamı doğa turizmi ile ilgilenen küçük 
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yatırımcılar. Biz bu işin önünü açtık ancak orada 
bölgelerin bir kısmını turizm bölgesi ilan edebi-
lirsek büyük yatırımcılar da gelir. Biz TÜRSAB’dan 
bölgeye 2 saatlik turlar istemiyoruz. En azından 
günlük turlar istiyoruz. İznik 1-2 saatte gezilmez. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul gezilerini İznik’e 
taşımalı. Bursa’daki okulların İznik’i gezmemişse 
diğer illere gezi düzenlemesine izin verilmemeli. 
Önce Bursalılar İznik’i öğrenmeli. Sonra diğer 
illere gidilmeli. Büyük kongrelerin Bursa’da ya-
pılması adına çabamız var. Bir kongre de İznik’te 

yapılırsa buranın çehresi değişir. Bursa Valiliği de 
İznik’i inceleme alanı belirlemeli. İznik’te yetişen 
yüzlerce bilim adamı var. Bu kişileri ‘İznikli bilim 
adamları’ adı altında bir kitapta toplayabilir miyiz 
diye çalışıyoruz. Kent arşivi ve kent dinamikleri ile 
ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili diğer ku-
rumlara yazı yazdık. Kent arşivini oluşturmak için 
çalışıyoruz. İznik çok farklı bir yer. İznik’i önce ken-
dimiz tanımalıyız. İlçeyi biz siyasilere bırakırsanız 
gelecek nesillere istenen bir İznik aktaramayız.”
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Sözlerine Eski Bursa Kent Konseyi Başkanı 
merhum Semih Pala’yı anarak başlayan 

Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi Müdürü 
Birgül Yıldız Günay; Başkan Pala’nın merkezin 
bugünlere gelmesi noktasında çok emek har-
cadığını, ancak elim bir kaza sonucu hayatını 
kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını 
dile getirdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin 
2009’dan bu yana BİNTED AŞ tarafından işletil-
diğini hatırlatan Günay, turizm sektörünün ina-
nılmaz derecede geniş bir alan olduğunu ve çok 
sayıda bileşenden oluştuğunu belirtti. Günay, 
bugüne kadar bu alanda harcanan çok emek ol-
duğunu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini 
ifade ederek sunumuna geçti. Ülke olarak son 
derece güzel bir hazine üzerinde yaşadıklarına 
ve 783 bin km²’lik kara alanı üzerinde inanılmaz 
değerlere sahip olduklarına değinen Günay, tek 
eksiğin toplumsal farkındalık olduğuna işaret etti. 
Günay, 80 milyonun söz konusu bu güzelliklerin 
farkında olması gerektiğinin altını çizerek, “Dün-
yada turizm değerleri açısından 6. sıradayız. Peki 
bu istediğimiz yer mi? 7 yıl sonrası yani 2023 
yılı için bir turizm eylem planı hazırlanmış. 39.8 
milyon dış turist almışız ve Avrupa’da bu konuda 
4. sıradayız. Peki bu nokta da Türkiye olarak istedi-
ğimiz nokta mı? Sonuca ulaşmak için sıralamalar 
önemli ancak turizmden elde ettiğimiz gelirde 
dünyada 10. sıradayız. Bursa olarak bizim de en 
çok ziyaret edilen şehirler arasında olma hedefi-
miz var. Şu aşamada hedefimiz ilk 5’te yer almak” 
diye konuştu. Günay şöyle devam etti: 

“Ülke olarak turist sayısında 50 milyon turist ve 
50 milyar dolar da gelir hedefl iyoruz. Bunun için 
ilkelerimiz ve hedefl erimiz var. Ancak planlama 

çok önemli. Bir de henüz toplum olarak çok da 
alışık olmadığımız bir şey var, örgütlenme. Ör-
gütlenme de çok önemli. Bursa, 10 bin 886 km² 
yüz ölçümü ve 17 ilçesi olan bir tarih başkenti. Av-
rupa’da seyahat acentelerine Bursa’yı sormuşlar, 
yüzde 55’i Bursa’yı tanıdığını belirtmiş. Turizme 
katkı koyanların başarısı yatıyor bu oranın altında. 
İstenen oran bu değil ama kötü bir rakam da değil. 
Hedef yüzde 45’i olabildiğince aşağı çekmek .”

“STRATEJİK DÜŞÜNME HEDEFE 
ULAŞTIRIR AMA SİSTEMLİ
DÜŞÜNME VE ÇALIŞMA 
ÇOK DAHA ÖNEMLİ”

Bursa’ya gelen turist sayısı ile ilgili stratejide 
Uludağ’a çok önem verilmesini istediklerini be-
lirten Günay, kış turizmi konusunda Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin önemli 
çalışmaları olduğunu ve kentin kış turizminde 
hak ettiği yerde olması gerektiğini kaydetti. Bur-
sa’nın sağlık turizminde de önemli bir potansiyel 
taşıdığını hatırlatan Günay, “Sıcak su yataklarının 
olduğu yerde medeniyetler başlar. Bursa’da öyle 
olmuş ama gelinen noktada biz sağlık ve termal 
turizminde hak ettiğimiz yerde değiliz. Konuyla il-

TEK EKSİĞİMİZ 
TOPLUMSAL 

FARKINDALIK

 BİRGÜL YILDIZ GÜNAY
 Merinos AKKM Müdürü
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gili projeler hızla hayata geçirilirse ilgili hedeflere 
ulaşabiliriz” diye konuştu. Bursa’nın termalde en 
önemli kentlerden olduğunu belirten Günay, ken-
tin ayrıca 135 km’lik sahil şeridine sahip olduğuna 
ve bölgede yat limanları ile balıkçı barınaklarının 
aktif olarak hayata geçebilmesi gerektiğine değin-
di. Günay günümüzde Türkiye’de 7 ilde kongre ve 
fuar turizminin yapıldığını hatırlatarak, Bursa’nın 
da bu kentlerden biri olduğunu ancak fuar turizmi 
potansiyeli olarak ne 1. derece iller ne de 2. derece 
iller arasında maalesef görülmediklerini kaydetti.

BTSO’nun bu konuda önemli çalışmaları oldu-
ğunu vurgulayan Günay, turizm potansiyelinin 
artması noktasında en büyük eksikliğin tanıtım 

ve pazarlama olduğuna inandığını belirtti. Günay, 
sözlerine şöyle devam etti: “ Mesela İznik inanıl-
maz bir yer. Başlı başına ele alınması gereken 
bir yer İznik. Termal, sağlık, Uludağ, kış, kayak ve 
kongre turizmi hepsi ayrı birer değer Bursa için. 
Stratejik düşünme hedefe ulaştırır ama sistemli 
düşünme ve sistemli çalışma çok daha önemli. 
Sevmek, yaşama sevinci, kendine olan özgüven, 
şehre ve ülkeye olan güven, öğrenme isteği, 
başarı ve sonrasında gelecek olan huzur. Bunun 
için işbirliğine ihtiyacımız var. Bireysel olarak 
hiçbir şey olamaz. Turizmdeki bileşenler işbirliği 
yaparsa o zaman başarı gelir. Böylesi bir başarı için 
2050 yılı bile çok kısa bir süre aslında. Bu hedefleri 
sürdürülebilir kılmak çok önemli.”
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2. Bursa Turizm Zirvesi kapsamında Me-
rinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi B 

Salonu’nda gerçekleştirilen oturumların açılışında 
konuşan İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, 
Bursa’da ikincisi yapılan turizm zirvesine katılıyor 
olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
zirve kapsamında değişik konuların ele alınacağı-
nı ve konunun uzmanları ile masaya yatırılacağını 
söyledi. Bursa denince turizmin akla geldiğini ve 
kent turizmi içinde İznik ilçesinin ayrı bir yeri ol-
duğunu belirten Pehlivan, İznik Kaymakamı olarak 
göreve başladıktan sonra bölgenin sahip olduğu 
kültürel ve tarihsel değerlerin bir miras niteliği 
taşıdığını ve adeta bir dünya mirası olduğunu 
yakından gördüğünü kaydetti. 

İznik ilçesinin UNESCO dünya mirası listesi 
adayı olduğunu hatırlatan Pehlivan, Türkiye’nin 15 
varlığının bugün itibarı ile dünya mirası listesine 
dahil edildiğine ve aday statüsünde 60 varlığın 
olduğuna değinerek, bunların arasına İznik’in 
de dahil olduğunun altını çizdi. Pehlivan, İznik’in 
UNESCO tarafından dünya mirası listesine

 alınsa da alınmasa da bu durumun gerçeği de-
ğiştirmeyeceğini ve ilçenin Bursa’nın çok önemli 
bir kıymeti olarak zaten miras niteliği taşıdığını 
vurgulayarak, “Bir kıymetin var olması, değerlere 
haiz olması tek başına yeterli değil. Bu değerlerin 
gün yüzüne çıkması, tanınırlığının artırılması çok 
önemli. Devleti temsil eden biri olarak başta bize, 
belediye başkanımıza, yerel yönetimlere turizm 
organizatörlerine, yerel dinamiklerine ve ilgili tüm 

kişilere önemli görevler düşüyor. Bu görevler ifa 
edilirken görsellik kadar içeriğe de önem vermek 
gerek. Biz biraz görüntüyü ön plana çıkarıyoruz. 
İçerikle ilgili eksiklik oluyor. İçeriğe biraz daha 
özen gösterirsek daha iyi olur” diye konuştu. 
Pehlivan, şöyle devam etti: 

“İznik’in dünya kenti olduğunu ve ziyarete de-
ğer turizm beldesi kapsamına alınması gerektiğini 
ifade ederken alt ve üst yapımızla buna hazırlıklı 
olmamız gerekir. Bu konuda yapılacak sunumlar 
bizler için çok kıymetli olacaktır. Geçtiğimiz ay-
larda Büyükşehir Belediye Başkanlığı aracılığı ile 
ilçede bir sempozyum yapıldı. Buradaki sektör 
temsilcilerinin sunumları bizlere yol haritası oldu. 
Bugün gün boyu devam edecek oturumlarla da 
yolumuza ışık tutacak sunumların olacağını ve 
önemli görsellerin ve dokümanların önümüzdeki 
çalışmalar açısından bize fayda sağlayacağını dü-
şüyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese, 
tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.”

İZNİK, BURSA’NIN 
BİR KIYMETİ 

OLARAK MİRAS 
NİTELİĞİ TAŞIYOR

 ALİ HAMZA PEHLİVAN 
  İznik Kaymakamı
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2. Bursa Turizm Zirvesi kapsamında Me-
rinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi B 

Salonu’nda gerçekleştirilen ikinci oturum, Bursa 
İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Abdullah Damar’ın 
sunumu ile başladı. Bursa ile ilgili pek çok değer 
olduğunu ve Bursa’da tarih boyunca yaşamış 
olan insanların bu değerleri oluşturduğuna, 
kullandığına ve hayata kattığına dikkat çeken Dr. 
Damar, şehrin söz konusu bu değerler üzerine 
kurulduğunu kaydetti. 

Kendisi ile birlikte bu oturumda söz alarak 
sunum yapacak değerli akademisyenlerin ağırlıklı 
olarak kentin yer altındaki varlıklarına değineceği-
ni dile getiren Damar, kendisinin ise Bursa’ya ait 

fotoğrafl ar eşliğinde Bursa’nın genel değerlerin-
den bahsedeceğini belirtti. Damar, konuşmasının 
ardından sunumunu katılımcılarla paylaştı.  

BURSA’DA TARİH 
BOYUNCA YAŞAMIŞ 

İNSANLAR 
ÖNEMLİ DEĞERLER 

OLUŞTURDU

 ABDULLAH DAMAR
 Bursa İl Kültür Turizm Müdürü
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 Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Abdullah 
Damar’ın ardından söz alan Bursa Müze 

Müdürü A. Sinan Özbey de, yaptığı sunumla Bur-
sa’daki müzeler hakkında detaylı bilgilendirme 
yaptı.

Kentte var olan müzelerin önemli değerler 
olduğuna işaret eden Özbey, Bursa’nın bereket-
li toprakları, berrak suları ve ılıman ikilimi ile 
çağlar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği 
yaptığını kaydetti. Kentin bazı değerlerinin 2014 
yılında UNESCO dünya mirası listesine girdiğini 
hatırlatan Özbey, Bursa’nın son yıllarda artan 
müzelerle müze kent kimliğini ortaya koyduğunu 
ve geçmişten kalan değeri başarı ile sergilediğini 
dile getirdi. Özbey, şöyle devam etti: 

“Bursa Müzesi 19 Ağustos 1902 yılında Bursa 
Erkek Lisesi’nin bir bölümünde kuruldu. 1930 
yılında müdürlük oldu ve Yeşil’deki Yeşil Medre-
se’ye taşındı. 1972 yılında da Kültürpark içindeki 
Arkeoloji Müzesi’ne geçti. Son yıllarda burada 
yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğundan 
yenileme çalışmalarına başlanmıştır. 

Bursa, bulunduğu coğrafi konum açısından 
Asya ile Avrupa’nın etkileşim alanında olması 
nedeniyle tarih boyunca önemini korumuştur. 
Bursa Müzesi 60 bine varan eseri ile ülkemizin 
zengin koleksiyonları arasında. İlimizde müzecilik 
faaliyetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirle-
nen normlara göre yürütülmekte. İlimizde Merkez 
Müze Müdürlüğü’ne bağlı 6 müze ve İznik Müze 
Müdürlüğü ile birlikte toplam 7 müze Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na ait. 

Son yıllarda özel ihtisas müzeleri de oluşturul-
du. Bunların sayısı ilimizde 11, Yalova’da 3’tür. 3 
müzenin de kuruluş çalışmaları devam ediyor. 

Çevre illerde değişik şehirlerde de kurulacak 
müzelere rehberlik ediyoruz. Müzelerin deneti-
mi Bursa Müze Müdürlüğü tarafından yapılıyor. 
Müzelerdeki koleksiyonlar her yaştan kişinin ilgi 
odağı. 

Başlıca müzelerimiz; Bursa Arkeoloji Müzesi, 
İslam Eserleri Müzesi, Osmanlı Evi Müzesi, Ata-
türk Evi Müzesi, Yenişehir Müzesi ve Mütareke 
Müzesi. Arkeoloji Müzesi 1970’lerde yapıldı ve 
ziyaretçi sayısı yıllara göre değişiyor. Yaklaşık 
3 aydır müzemiz ziyaret kapalı. Aralık ayında 
yeniden açılacak. Müzemizi ziyaret etmeniz en 
büyük beklenti ve hedefimiz. Bir öz eleştiri yap-
mak gerekirse müzemizdeki seksiyonlar yıllardır 
değişmiyor. Bakanlık tarafından büyük bir müze 
yapma hedefi olduğundan bir değişiklik şansı 
bulamadık ve hala büyük bir müze alanı arayışı 
içindeyiz. 2016 yılında yapılacak çalışmalarla 
buna bir ivme kazandırmak istiyoruz. 

İslam Eserleri Müzesi, büyük bir restorasyon 
projesi ile yeni baştan dizayn edilecek. Bu yıl için-
de yaptığımız girişimlerle restorasyon projeleri 
onayladı. 2016’da gerekli ödeneğin aktarılması 
ile önemli bir turizm değeri olacak. Muradiye’deki 
türbelerin de restorasyonunun bitmesi ile bölge 

BURSA MÜZESİ 60 
BİNE VARAN ESERİ İLE 
TÜRKİYE’NİN  ZENGİN 

KOLEKSİYONLARI 
ARASINDA

BURSA’DA TURİZM 
DEĞERLERİ

 A. SİNAN ÖZBEY 
 Bursa Müze Müdürü
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ilgi görecek. Mütareke Binası da Büyükşehir Be-
lediyesi’nin desteği ile yenilendi. Yenişehir’deki 
müzemizin de restorasyonu başladı. Önümüzdeki 
yıl bütçe aktarılarak proje tamamlanacaktır. İznik 
Müzesi, Merkez Müze Müdürlüğü’ne bağlı olarak 
çalışıyor. Nilüfer Hatun İmareti içinde çalışıyor. 
Bölgede kendi enerjisini üreten bir müze kurma 
çalışması var. İznik Müze Müdürlüğü’nün çalışma-
ları ile yeni kültür varlıkları ortaya çıktı. Bunların 
sergilenmesi planlanıyor. İznik’te son olarak orta-
ya çıkan bir lahit önemli bir cazibe oluşturacak.”

BURSA’DA ÖZEL MÜZELERDE  
GELİŞMİŞ DURUMDA

Özbey, Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği Bursa 
Kent Müzesi, Karagöz Müzesi, Merinos Tekstil 
Müzesi, Enerji Müzesi ve Göç Müzesi’nin de 
müdürlüklerine bağlı olarak hizmet veren özel 
müzeler arasında yer aldığını ifade ederek, Bursa 
Kent Müzesi’nin tarihi bir yapı içinde bulundu-
ğunu ve kent kimliğini yansıtan pek çok eseri 
bünyesinde barındırdığını kaydetti. Karagöz ve 
Hacivat Müzesi’nde gölge oyunlarının ne şekilde 
yapıldığını çocukların öğrenme şansı bulduğunun 
altını çizen Özbey, Merinos Tekstil Müzesi’nde de 
Bursa’nın tekstil ve sanayi tarihi kadar önemli 
olan Merinos Fabrikası’nın işleyişi ile ilgili her 
aşamanın canlandırıldığını ifade etti. 

Özbey, Enerji Müzesi içinde de önemli canlan-
dırmalar olduğuna değinerek, Göç Müzesi’nin 
aynı kompleks içinde olduğunu ve Bursa’daki 
göçün hikayesini antik çağlardan başlayarak 
günümüze dek ele aldığını söyledi. Özbey, şöyle 
devam etti: 

“Orman Müzesi ormancılık tarihi ve ormancılık-
ta kullanılan ürünlerle birlikte hayvan figürlerini 
barındırıyor. Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne bağlı 
olan Basın Tarihi Müzesi de var. Basın yayın ile ilgili 
yapılacak kongre çalışmalarına destek verebilecek 
basın yayın ve matbaa ile ilgili bir takım eserlerin 
aktarılması adına çok önemli bir müze burası. 
Kentimizde bir de Bursa Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası’na ait bir Muhasebe Müzesi 
var. TOFAŞ’ın desteği ile kurulan TOFAŞ Anadolu 
Arabaları Müzesi de antik çağlardan günümüze 
dek tekerin ve arabaların gelişim hikayesini biz-
lere aktarıyor. Müzede ayrıca farklı koleksiyonlar 
sergileniyor. 

İnegöl’de de bir kent müzesi var. Bu müze için-
de İnegöl’deki bir takım zanaatlar tasvir edilmiş 
durumda. İlçede İnegöl Belediyesi’ne ait bir de 
mobilya müzesi var. Yalova Belediyesi’ne de ait bir 
kent müzesine sahibiz. Bu müze Yalova’nın kent 
belleğini oluşturmakta. Yalova Belediyesi’ne ait 
İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi’nde de kağıdın 
hikayesi anlatılıyor. Müzede ağaçlardan ne şekilde 
kağıt yapılabileceği ile ilgili bilgi veriliyor ve bu 
alanda bir farkındalık yaratılıyor. Yalova ilinde 
ayrıca Atatürk ve Çocuk Müzesi de var. Müze, 
Atatürk’ün ili ziyaretinde kullandığı binada hizmet 
veriyor.”

AKTOPRAKLIK ARKEOPARK İLE 
BÖLGEYE BİR AÇIK HAVA MÜZESİ 
KAZANDIRDIK

Akçalar Bölgesi’nde Aktopraklık Höyük kazı 
alanında Arkeopark’ın açılışını yaptıklarını ve 
bölgeye bir açık hava müzesi kazandırıldığını 
dile getiren Özbey, 2016 yılında bölgede eğitim 
çalışmaları başlayacağını belirtti. Hisar Arkeopark 
adı altında yürüttükleri bir kazı alanlarının daha 
olduğunu söyleyen Özbey, buradaki buluntuların 
da Bursa için özel bir değer olacağını kaydetti. 
Özbey, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Mustafakemalpaşa ilçesinde Lala Şahin Paşa 
Camisi alanında bir araştırma kazısı yapıldı ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü binası çevresinde 
araştırma yapıldı. Araştırmanın amacı minare ile 
birlikte bağlantılı bir cami olup olmadığı yönün-
deydi. Bu sayede bölgede imaret kalıntılarına 
ulaştık. Yenişehir Subaşı’nda müdürlüğümüz baş-
kanlığında Sinanpaşa Medresesi’ne yönelik çalış-
malar yapıldı. Subaşı Hamamı tescilli varlığının 
restorasyonuna yönelik çalışmalar yapıldı. Ortaya 
çıkan eserler belgelendirildi ve gelinen noktada 
uzmanlarla bir takım projeler hazırlanıyor. 

Gemlik’te Kurşunlu’da Hagios Aberkios Kilisesi 
temizlendi ve kültür projesi oluşturuldu. Mudanya 
Ömerli Mahallesi’nde Uludağ Üniversitesi işbirliği 
ile yürütülen bir kurtarma kazımız var. Burada da 
kültür varlıklarını açığa çıkardık. Önümüzdeki yıl 
buradaki dokuların kimliğini ortaya koyabileceğiz. 
Gemlik’te Hisar Mahallesi’nde yapılan çalışmalar-
da da bir lahit ile karşılaştık. Eserleri yeni müzede 
sergileyeceğiz. 
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Karacabey’de Eskikaraağaç Mahallesi’nde Mik-
hael Archangelos Kilisesi çalışmalarımız sürüyor. 
Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Surları Zindan 
Kapı’da arkeoloji kazı çalışmalarına başladık. 
Bölgenin temizliği ile bulguların ortaya çıkması 
ve buranın restorasyonun yapılması ile tarihi 
Bursa surlarını da yaşamın içine katmış olacağız. 

Eğitim çalışmalarımız da pek çok okulda sürüyor. 
Hedef kitle olarak küçük çocukları belirledik. 
Onların müze kültürüyle yetişmeleri için çalışı-
yoruz. Aktopraklık kazı alanındaki çalışmalarına 
da hız verdik. Ayrıca müzemizin nadide 3 eserini 
Avrupa’da teşhir amaçlı gönderdik.”

BURSA’DA TURİZM 
DEĞERLERİ
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2006 yılından buna Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın izni ile Bursa ve çevresinde 

yüzey araştırmaları gerçekleştirdiklerini belirten 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, söz konusu araştırmalar 
sonucunda elde ettikleri bulgular ve yeni keşifl erle 
ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Bursa’nın kültür 
varlıkları açısından potansiyeline de değinen Prof. 
Dr. Şahin, Bursa’nın günümüze dek daha çok Os-
manlı ile anılan bir kent olarak algılandığını, oysa 
Osmanlı’dan daha erken dönemlere gidildiğinde 
kentin turizm potansiyeli açısından daha farklı 
yolların açılabileceğini kaydetti. Türkiye’nin dünya 
turizm pastasından yaklaşık 40 milyar dolar civa-
rında pay aldığının, Bursa İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü verilerine göre Bursa’nın da söz konusu 
gelirin 1 milyar dolarını dahi alamadığının altını 
çizen Prof. Dr. Şahin, “Potansiyele baktığımızda 
bu büyük pastanın İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya 
arasında paylaşıldığı görülüyor. Bu şehirlerin il 
sınırları içerisinde çok sayıda antik kent olduğu 
biliniyor. Bursa’da da birçok antik kent var. İz-
nik’in geçmişi ortada. Yenişehir’de, Gemlik’te, 
Mudanya’da, Zeytinbağı’nda, Esence’de ve daha 
iç bölgelerde örneğin Aktropraklık’ta bir höyük 
var. Mustafakemalpaşa’da, Orhaneli’de, Büyü-
korhan’da da antik alanlar var. Bursa’nın geçmişi 
200.000 yıl öncesine tarihleniyor. Bu geçmişi 
değerlendirebilirsek Türkiye’ye gelen 40 milyar 
dolardan fazlasını yani hak ettiğimizi alabiliriz 
diye düşünüyorum. Barçın Höyük alanının 7 bin 
yıllık geçmişi olduğu biliniyor. Aktopraklık höyüğü 
de 5.500 ile 2.500 yılları arasında bir geçmişi var. 
Nikea’da MÖ 3. yüzyılda canlılık başlıyor. Roma 
döneminde köprüler var. Kios Gemlik’te MÖ 8. 
yüzyılda Meilet Kolonisi var. Myrleria – Apameia 

da Mudanya’da” diye konuştu.

“NİLÜFER’DE BURNUMUZUN 
DİBİNDE ÇOK SAYIDA ESER 
TESPİT ETTİK”

1987 yılından bu yana aralıksız kazılara ka-
tıldığını ve genelde kazılarda bronz heykellere 
rastlamanın pek mümkün olmadığını dile getiren 
Prof. Dr. Şahin, söz konusu kazı çalışmaları sırasın-
da Mudanya’da bronz heykel bulunduğunu ve 
Mustafakemalpaşa’nın girişinde de Miletoupolis 
kentinin kalıntılarına rastlandığını hatırlattı. Prof. 
Dr. Şahin Gölyazı’da bir dönem Apollont Gölü 
kıyısında kurulmuş olan Apollon Tapınağı’nın 
da son derece meşhur olduğunun altını çizerek, 
bölgede hala ayakta olan çok sayıda kalıntı oldu-
ğunu belirtti. 

Adadaki otların temizleneceğinin ve birçok 
eserin tekrar turizme kazandırılacağının bilgisini 
veren Prof. Dr. Şahin, Pınarbaşı’nda yapılan kazı-
larda da mozaik yer döşemelerine rastladıklarını 
söyledi. Eski müftülüğün bulunduğu alanının 
arkasındaki arazide de Mikhail Kilisesi’ne ait bir 
bazilikanın bulunduğuna değinen Prof. Şahin, 
“Orhaneli’nde MÖ 1. yüzyıla ait kalıntılar var. 
Burada mezar alanları yer alıyor. Büyükorhan’da 

BURSA, TARİHİ 
POTANSİYELİNİ 

DEĞERLENDİREBİLİRSE, 
TURİZMDEN HAK 

ETTİĞİNİ ALACAKTIR

 Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHİN
 Uludağ Ünv. Arkeoloji Bölümü
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BURSA’DA TURİZM 
DEĞERLERİ

Derecik Bazilikası var. Bölgede kazı çalışmaları ta-
mamlandı. Bursa Müze Müdürlüğü’nün bu alanla 
ilgili çalışması sürüyor. Üzeri kapanırsa bölge 
gelişecektir ve turizme kazandırılacaktır. Keles’te 
Zeus’a ait bir tapınağın kalıntılarına rastladık. 
Dedeler Köyü’nde çok sayıda kültür varlığına sa-
hibiz. Tüm bu eserler dağınık bölgelerde yer alan 
eserler. Yüzey araştırması kapsamında envantere 
alınan tüm eserler, BEBKA’nın da desteklediği 
bir proje ile bir kitapta toplandı. Ayrıca ‘Olimpos 
Araştırmaları’ adı altında bir web sitesi hazırladık” 
diye konuştu. Prof. Dr. Şahin, 2006’dan bu yana 
süre gelen yüzey araştırmaları ile elde ettikleri 
keşifleri de şöyle sıraladı:

 “2007 yılında Orhaneli Yolu üzerinde tespit 
ettiğimiz Şahinkaya Mağarası MÖ 200.000 yılına 
tarihleniyor. Tespit ettiğimiz Delicenur Mağara-
ları’nda duvar resimleri var. Mağaraların her iki 
tarafında çizimler yer alıyor. 2006 yılında tesadü-
fen keşfettiğimiz bir kent var; Caesarea kenti. Bu 
kentte de sikkeler bulduk. Sikkelerin arka yüzünde 
liman tasviri var. Bu tasvir, kentin o dönemdeki 
limanı ile örtüşüyor. Ayrıca Görükle Tümülüsü 
var. Burada kırlangıç şeklinde bir çatı sistemi var. 
Bu alan da MÖ 2. yüzyıla tarihleniyor. Söz konusu 
çatı türün en ilginç örneklerinden.  2014 yılında 
tespit ettiğimiz ve İznik Gölü’nde yer alan bazilika 
alanı var. Bölgede önemli bir araştırma yaptık. 
Yüzey araştırmasına bakılırsa bölgede kilisenin 
yanı sıra kiliseyi çevreleyen bir de set duvarı var. 
Öte yandan kilise etrafında çok sayıda mezar tespit 
ettik. Bu bazilikanın Aziz Neophitos’a ait olduğunu 
düşünüyoruz. 

Hristiyanlık kabul edildiğinde bu kişinin şehit 
edildiği ve şehit edildiği yere de bir kilise yapıl-
dığı tahmin ediliyor. Yazıtlardan İznikli imparator 
Commodos devrinde kent surlarının dışında bir 
Apollon Tapınağı yaptırılır. Söz konusu tapınak 
belki de buradadır. 2015 yılında Bursa Müze Mü-
dürlüğü’nün ve Nilüfer Belediyesi’nin de desteği 
ile ilk kez Nilüfer ilçesinde yüzey araştırmaları 
başlattık ve 23 mahalleyi ziyaret ettik. Nilüfer’de 
burnumuzun dibinde çok sayıda eser tespit ettik. 
Badırga’da Kibele Heykeli’ne rastladık. Büyükba-
lıklı’da aynen Urfa’da Hz. İbrahim Külliyesi’ndeki 
gibi havuzun içinde balıklar var. Gökçeköy’de bir 
höyük tespit ettik. Şu an bilinen 3 höyük oldu 
Nilüfer’de. Tahtalı Köy’de toprağın altında büyük 
bir bazilika var. Tahtalı nekropol alanı da burada 
yer alıyor” 

Bursa’nın tahmin edilenin ötesinde; kuzeyden 
güneye, doğudan batıya kadar kültür turizmi ve 
varlıklar açısından büyük potansiyele sahip oldu-
ğunun altını çizen Prof. Dr. Şahin, bölgede İzmir 
ve Antalya’yı aratmayacak kültür varlığına sahip 
olduklarını kaydetti. Prof. Dr. Şahin söz konusu 
varlıkları yeterince kullanmayı bilmek gerektiğine 
değinerek, “İlk etapta en hızlı şekilde kültür ve 
doğa turları yapılabilir. Kültür ve doğa rotaları 
için Apollont Gölü’nden Marmara Denizi’ne akan 
büyük çay üzerindeki suyolu kullanılabilir. Büyük-
şehir Belediyesi bunu proje kapsamına aldı. Kültür 
yoluna öneri olarak Nikea’dan başlayarak bir yol 
oluşturulabilir ve turistler konaklamalı kalabilir. 
Nilüfer’deki höyükler ya da yeni bulunan mağara-
lar birbirine bağlanabilir. Böylece Bursa hak ettiği 
payı turizm pastasından alır” görüşlerine yer verdi.
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İznik Müze Müdür Vekili Mehmet Bozkurt da 
sunumuna “Altınşehir” kelimesinin İznik’in 

antik mahlaslarından biri olduğunu ifade ederek 
başladı. İznik’in sur içine ve sur dışına yayılmış çok 
sayıda tarihi varlığa sahip olduğunun altını çizen 
Bozkurt, bölgenin en önemli simgelerinden olan 
Ayasofya Kilisesi’nin günümüzde hem müze hem 
cami olarak kullanıldığını söyledi. Binanın resto-
rasyonun yapıldığını ve bugün müze-cami olarak 
hizmet verdiğini belirten Bozkurt, gölün içinde bu-
lunan bazilikanın da en az Ayasofya kadar önemli 
olduğunu kaydetti. Bozkurt, yüzey araştırması 
kapsamında hava fotoğrafl arı ile söz konusu eserin 
netleştiğine ve bölgenin 2014 yılının en önemli 
keşifl eri arasında yer aldığına değinerek, yoğun 
çabalarla bölgede dalışların sürdüğünü dile getir-
di. Bozkurt, sur içinin 6 km kadar dışında olan bir 
alanda Herakles Kabartması’na rastlandığının ve 
Nilüfer Hatun İmareti’nin de müze binası olarak 
kullanıldığının bilgisini vererek, “2012 yılında 
müze binasında restorasyona girildi. 2016 yılı 
içinde bu çalışmaların biteceğini ve müzenin hiz-
mete açılacağını düşünüyoruz. İznik, Osmanlıya 
ait birçok ilki de bünyesinde barındıran bir kent. 
Restorasyonda olan bir diğer eser de İznik Yeşil 
Cami. Caminin 1-1,5 yıl içinde hizmete gireceğini 
düşünüyorum. Cami, adını minaresindeki turkuaz 
çinilerden alıyor. Osmanlının ilk taş camilerinden 
biri bu. Osmanlı İznik’e geldiğinde bölgede yeni 
bir medeniyetti. O yüzden orada geçmişten beri 
var olan tarihi birikimden faydalandı” diye konuş-
tu. Bozkurt, şöyle devam etti: 

“İstanbul ve Diyarbakır’dan sonra Anadolu’daki 
en uzun sur hattı İznik’te. Roma döneminden 12. 
yüzyıla kadar inşası sürmüş bir yapı. Kimi yerler-
de kondisyonu iyi, kim yerlerde kötü. Bölgede 
temizleme çalışmaları başladı. En kısa sürede bu 
çalışmaların bitmesini diliyorum. 4 ana kapıdan 

kente giriş var. İstanbul Kapı kuzeyde yer alıyor. 
Lefke Kapı’da restorasyon çalışmalarımız sürüyor. 
Yenişehir Kapı’da da İstanbul Kapı ile birlikte 
kazı çalışmaları başlayacak. Kentin en önemli 
yapılarından biri de Roma Tiyatrosu. Marmara’da 
bu kondisyondaki tek Roma Tiyatrosu. 

Bölgede 1980’den bu yana Uludağ Üniversitesi 
öncülüğünde kazılar var. Restorasyonu proje ba-
zında hazırlamış olacağız birkaç yıl içinde. Müze 
bahçesinde de önemli bir lahit örneğimiz var. 
Birkaç gün önce çıkardığımız bu önemli lahidin 
üstünde kapak ve gövdede bütünlüğü sağlamak 
için ince bir sıva var. Lahidin 4 tarafındaki yüksek 
kabartmalar dikkat çekiyor. Obelisk-Dikitaş da bir 
mezar anıtı. Kente 7 km mesafede.  Berberkaya 
Mezar Anıtı da çok önemli. Bitinya Krallık Hane-
danı ikinci Prusias’a ait olduğunu düşündüğümüz 
bir anıt var burada. Yani Bursa’ya adını veren lahit 
de İznik’te bulunuyor.” 

“4 MEDENİYETE BAŞKENTTİK 
YAPMIŞ İZNİK, AYRI BİR 
POTANSİYEL BARINDIRIYOR”

Bölgede farklı farklı dönemlerde yapılmış 
hamam, cami ve türbe gibi çok sayıda esere rast-
lamanın mümkün olduğunu ifade eden Bozkurt, 

BURSA’YA ADINI 
VEREN LAHİT

İZNİK’TE BULUNUYOR

 MEHMET BOZKURT
 İznik Müze Müdür Vekili
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prehistorik dönemden Bitinya Krallık dönemi, 
Roma dönemi, Bizans dönemi, Anadolu Selçuklu 
dönemi ve Osmanlı dönemini de içine alarak 
günümüze dek ulaşan önemli eserler olduğunu 
kaydetti. Bozkurt, her kentte tarihi eserler olduğu-
nu ancak İznik’in 4 medeniyete başkenttik yapmış 
olmasından dolayı ayrı bir potansiyel barındırdığı-
nı söyledi. Bozkurt, bugünkü kent planının yakın 
zamanda yapılmış bir plan olmadığının, 2 bin 
300 yıl önce yapılmış bir kent planı olduğunun 
altını çizdi. 

Bozkurt, klasik çağda MÖ 5.yüzyılda dünyanın 
en önemli mandıra merkezlerinden birinin de 
İznik olduğuna değinerek, İznik’te üretilen pey-
nirlerin Avrupa’ya taşındığını aktardı. Marmara 
Bölgesi’nde Roma döneminden günümüze ka-
dar korunmuş tek Roma dönemi tiyatrosunun 
da İznik’te yer aldığını belirten Bozkurt, şöyle 
devam etti: 

“İznik, Hristiyanlık açısından da çok önemli 
bir kent konumunda. Milano Fermanı’ndan 13 

yıl sonra Hristiyanlık dininin ilk konsül toplantısı 
imparator Constantinus’un katılımı ile İznik’te 
yapılmış. Bölgede yapılan konsüller çok değerli. 
Yine antik dönemde gölden çıkan balık çok ünlü. 
Bu balıkla yapılan çok iddialı bir yemek var. Çiniyi 
de es geçmek olmaz. Osmanlı’nın tüm anıtsal 
yapılarındaki tüm mozaikler İznik’te yapılmıştır. 
İznik’te yapılacakların haddi hesabı yok. Neredey-
se hiç boş ayımız yok denebilir. Yapılacak o kadar 
çok şey var ki. Türkiye’deki tek ve zorluk derecesi 
açısından da en yüksek moto-kros pisti İznik’te. 
Bisiklet parkurları da var. Trekking faaliyetine 
de uygun bir bölge. Su sporları hak ettiği yeri 
henüz bulamamış olsa da ilçenin bu konuda da 
gelişeceğini ümit ediyorum. Çünkü bölgenin 
suyu ve rüzgarı  buna müsait. El işçiliği çini üre-
timi yüzyıllardır aynı tekniklerle sürüyor. İznik’te 
yetişmeyen tek şey muz. Tüm meyvelerin tarımı 
mümkün. İyi bir planlama ile bölgeden her türlü 
tarım ürünü elde edilebilir. Coğrafi konumu, iklimi 
ve coğrafyası ile her şeye müsait bir bölge burası.”
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Enerjinin tanımını yaparak sunumuna baş-
layan Afyon Jeotermal AŞ Genel Müdürü Dr. 

Yusuf Ulutürk, enerji kavramının son yıllarda insan 
hayatında çok daha fazla önemli hale geldiğini ve 
Afyon’da da jeotermali enerjide kullanma şansı 
bulduklarını belirtti. 

Enerjinin güvenli bir şekilde kullanılmasının 
son derece önemli olduğunu söyleyen Dr. Ulu-
türk, gelinen noktada enerjinin vaz geçilmez 
bir ihtiyaç halini aldığını dile getirdi. Dr. Ulu-
türk, enerjinin dünyada gelişmişliğinin ölçütü 
durumunda olduğunu belirterek, dünyada 1,5 
milyar insanın enerji ile hala tanışmamış oldu-
ğuna dikkat çekti. Günümüzde kişi başına 11 
varil petrol tüketildiğini ve gelecekte kişi başına 
tüketimin 15 varile çıkacağına işaret eden Dr. 
Ulutürk, “Enerji kaynaklarının yüzde 79’u fosil 
yakıtlardan oluşuyor. Bu da primer enerjinin en 
çok fosil yakıtlardan karşılandığı anlamına geliyor. 
Buna bağlı olarak ileride çevre sorunlarının ve sera 
gazı etkisinin daha da artması ihtimali oldukça 
yüksek. Alternatif bir enerji türü olan jeotermal 
şu aşamada kullanım miktarı açısından büyük 
bir yer kaplamasa da bu enerjinin farklı bir yönü 
var. Jeotermalin kapasite faktörü çok yüksek. Bir 
jeotermal enerji yatırımı yapıyorsanız çok kısa 
sürede bunun geri dönüşünü sağlıyorsunuz” diye 
konuştu. Dr. Ulutürk, şöyle devam etti: “Jeotermal 
enerji yerin kabuğundan gelen bir ısıdır ve en az 
20 derece olmalıdır. Jeotermal enerji Dünyada 
ilk olarak İzlanda’da elektrik enerjisi üretiminde 
kullanılmış. Jeotermalin oluşumu levha tektoniği 
kuramı ile açıklanıyor. Dünyadaki kıtaların hare-
ketleri sonucunda dalma batma zonunda yüksek 
miktarda sürtüneme enerjisi meydana geliyor. 
Jeotermal kaynaklar bu alanlar üzerinde oluşuyor. 

Rusya, Japonya ve Filipinler hattının levha hare-
ketleri ile oluştuğunu görebiliriz. Ülkemizdeki 
bu enerjinin boyutunu anlamak için Türkiye’nin 
tektoniğini bilmemiz gerekiyor. Özellikle Afrika 
ve Arap plakaları ile Karadeniz plakası arasında 
bir çarpışma var ve Türkiye’nin tektonik oluşumu 
buna dayanıyor. Gelinen noktada jeotermalden 
elektrik enerjisi üretiminde 620 MW civarında 
kurulu gücümüz var. Yakında özellikle Afyon’da 
yapılacak yatırımlarla kapasitenin yaklaşık 2 bin 
MW’a çıkacağı söyleniliyor.” 

“İZLANDA’DAN SONRA EN UZUN 
DAĞITIM AĞI 50 KM İLE AFYON’DA”

Türkiye’nin doğalgazda 45 milyar metreküplük, 
petrolde 35 milyon tonluk ve kömürde de 30 
milyon tonluk ithalatının olduğunu ve dünyada 
en çok doğalgaz ithal eden 4. ya da 5. ülke ko-
numunda bulunduğunu hatırlatan Dr. Ulutürk, 
Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 79’unu dı-
şarıdan almak durumunda olduğunu söyledi. 
Dr. Ulutürk, buna bağlı olarak ülke içinde elde 
edilen en küçük enerjinin en küçük noktasına 
kadar kullanılması gerektiğinin altını çizerek, dışa 
bağımlılığın ancak bu şekilde azaltılabileceğini 
belirtti. Afyon’un jeotermal açısından bir geçiş 

“JEOTERMALE 
YAPILAN YATIRIM, 

ÇOK KISA SÜREDE GERİ 
DÖNÜŞ SAĞLIYOR”

 Dr. YUSUF ULUTÜRK
 Afyon Jeotermal AŞ Genel Müdürü
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bölgesi olduğuna değinen Dr. Ulutürk, “Bölgede 
4 tane büyük kaynak var. Bizim işletmeye çalıştı-
ğımız sahanın yapısı merdiven şeklinde. Bursa’nın 
da farklı kalitede suları var. Afyon’daki sular ise 
sodyum klor karbonatlı sular. Bir jeotermal sahaya 
gittiğimizde ilk olarak çıkan su ile ilgili bir çalışma 
yaparız. Afyon’un ortalama rezervuar sıcaklığının 
155-160 derece olduğu tespit edildi. Şu an 130 
derece civarında jeotermal sular çıkıyor. Sularımı-
zın 1945’den daha yaşlı sular. Biz şu an Afyon’da 
50 yıl önceki suları kullanıyoruz” diye konuştu. 
Dr. Ulutürk, şöyle devam etti: “Afyon’da faaliyet 
gösteren Afyon Jeotermal AŞ,  şehirdeki tüm 
jeotermal yatırımları yönetiyor ve tüm tesislere su 
dağıtıyor. Yeni tesislerin yatırım süreçlerine de bu 
şirket bakıyor. Şirketin 20 tane kuyusu var. Bu ku-
yulardan tüm turizm tesislerine, şehre ve seralara 
su veriliyor. Afyon’daki en büyük jeotermal yatırım 
şehirde 25 bin konutun ısınma amaçlı kullanılıyor 
olması. İkinci hattımızdaki üretim kuyularımızdan 
suyu 96 – 100 derecede alıyoruz ve tüm otellere 
veriyoruz. Tüm oteller 96 derecelik suyu alıyor, 
ısısını düşüyor ve kullanıyor. İzlanda’dan sonra en 
uzun dağıtım ağı Afyon’da bulunuyor. 50 km’lik 
termal kaynak dağıtım hattımız var. 

“TÜRKİYE’DE JEOTERMALLE  
ISINAN KONUTLARIN YÜZDE 37’Sİ 
AFYON’DA”

Doğalgaz kullanımının azaltılması için termal 
yatırımların çok iyi kullanılması gerektiğini dile 
getiren Dr. Ulutürk, Afyon’da 24 bin 100 hane-
nin jeotermal ile ısındığını ve 35 bin civarında 
abone olduğunu kaydetti. Bu şekilde ısınan ko-
nut sayısının artmasının doğal gaz ithalatını 
azaltacağına vurgu yapan Dr. Ulutürk, bununla 
birlikte söz konusu kaynağın sınırsız olmadığını 
ve planlı bir şekilde kullanılması gerektiğini dile 
getirdi. Dr. Ulutürk, abonelerin “Kullandığın kadar 
öde” yöntemi ile tasarrufa gidebildiğine işaret 
ederek, Türkiye’de 116 bin konutun ısıtmasının 
jeotermalle yapıldığını, bunun yüzde 37’sinin Af-
yon’da kullanıldığını belirtti. Jeotermali Afyon’da 
her alanda kullanmak istediklerine değinen Dr. 

Ulutürk, Türkiye’de termal turizm belgesi olan 
tesislerin yüzde 30’a yakının Afyon’da bulundu-
ğunun bilgisini verdi. Dr. Ulutürk, şöyle devam 
etti: Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin 200 bin 
metrekarelik kapalı alanını bu yöntemle ısıtıyoruz. 
Buranın ısıtılması için daha önceleri 3 bin ton 
kömür kullanılıyordu ancak şu an yüzde 50’ye 
yakın bir tasarruf sağlanıyor. Gazlı Göl havzasının 
da suyu mineraller açısından çok değerli. Bir yan 
şirket kurarak burada tek elden su dağıtır hale 
geldik. Ekonomik göstergelere bakıldığında ile-
ride dünya nüfusunun hızla artacağı söylenebilir. 
Afyon’da da tek elden dağıtım hızlı bir şekilde 
ilerliyor. Bölgede 760 dönümlük sera alanı var. 
Türkiye’nin toplam sera alanının yüzde 22,3’ü 
Afyon’da. Türkiye’de jeotermal seracılığı da ge-
liştirmemiz gerekiyor. Elektrik üretimi ile ilgili de 
Afyon’da yatırımlar var. Şu an 3 MW’lık bir yatırım 
çalışması var. Sandıklı ve Kozanlı taraflarında da 
bu tür çalışmalar başlayacak. Mevcut çalışma 
başarılı bir şekilde biterse herkese örnek olacak. 
Yatak kapasitesi olarak da bölgede 7 bin sayısına 
ulaşıldığını söyleyebiliriz. Milli ekonomiye şirket 
olarak çok önemli bir artı değer sağladık. Jeoter-
mal kömürden yüzde 56, doğalgazdan yüzde 58, 
fueloilden yüzde 71 daha verimli bir yakıt türü. 
Jeotermali kullanarak daha az partikülün çevreye 
yayılmasını, ya da az aracın çevreye çıkmasını 
sağlamış oluyoruz. Bu kaynakların sürdürülebilir 
ve yenilebilir olması gerek. Biz mutlaka kimyasını 
bozmadan aldığımız suyu geri basıyoruz. Yoksa 
çökmeler olur. Reenjeksiyonun çeşitli yöntemleri 
var. Geri basmayı daha derine yapmanız gereki-
yor. Bunun dünyada bilinen 3 yöntemi var. Biz 
Afyon’da çevresel dağılım yapıyoruz. Mutlaka geri 
basım yaparak kirletmediğimiz suyu yer altına 
vermemiz gerekiyor. Böylece sistemin sürdürü-
lebilirliğini sağlıyoruz. Tüm kuyularda gözlemler 
yapılıyor. Tüm sistemi tek noktadan gözleyip bir 
sorun olduğunda müdahale ediyoruz. Jeotermal 
enerji Türkiye için çok önemli. Bundan sonra da 
farklı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Tüm 
vatandaşları ve büyük yatırımcıları bu alana davet 
ediyoruz.”
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Bursa Jeotermal AŞ’nin 2008 yılında Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi, BTSO ve Bursa 

Valiliği işbirliği ile kurulan bir anonim şirket 
olduğunu belirten Bursa Jeotermal AŞ Müdürü 
Hasan Aydın, şirketin şu an yüzde 99,9’unun 
Büyükşehir Belediyesi çatısı altında olduğunu 
söyledi. Şirketin enerji ve su olmak üzere iki ana 
başlık altında faaliyet gösterdiğini ifade eden 
Aydın, yola çıkış amaçlarının jeotermal olsa da 
ticari sular alanında da çalışmaya yöneldiklerini 
ve alternatif enerji çalışmalarına da hız verdik-
lerini kaydetti. Jeotermalin oluşmasında ısıtıcı 
kayaçların varlığının büyük yer kapladığını ve 
meteorolojik yağış alanına ihtiyaç olduğunu dile 
getiren Aydın, suyu dibe indirecek ve sonrasında 
yukarı çıkaracak bir çatlak sisteminin de olmazsa 
olmaz konumunda olduğuna vurgu yaptı. 

Jeotermal saha araştırmalarına ilk etapta uydu 
fotoğrafl arı ile başladıklarına sonrasında jeokim-
yasal çalışmalara geçtiklerine değinen Aydın, 
“Sahanın yani yer altının tabi caizse tomografisini 
çekiyoruz. Sondaj sistemi ile yerin ısını ölçüyoruz 
ve havzanın ısını saptıyoruz. Rezervuarın doğru 
kullanımı son derece önemli. Sürdürülebilirlik 
için bu testlerin yapılması şart. Çekilen suyu bir 
teste tabi tutmazsanız sürdürülebilirlik açısından 
gelecekte sorun yaşarsınız” diye konuştu. Aydın, 
şöyle devam etti: “Yenilebilir ve sürdürülebilir 
olması, güvenli olması, çok amaçlı kullanımlara 
uygun olması, çevre dostu olması ve meteoro-
lojik koşullardan etkilenmemesi gibi nedenlerle 
jeotermal çok değerli. Ayrıca jeotermal kaynaklar 
kendi öz kaynaklarımız. Dışa bağımlılığımızı 
azaltacak özellik taşıyor. Jeotermalde en önemli 
hedefl erden biri Bursa’nın sağlık turizminde bir 
cazibe merkezi haline gelebilmesidir. Jeotermalin 

potansiyelini sürekli arttırmak durumundayız. 
Gerek merkezde gerekse ilçelerde bu alanda 
çalışmalarımız sürüyor. Isıtma amaçlı yatırımlar 
bizi dışa bağımlı kaynaklardan ve ithalattan kur-
taracağı için büyük önem taşıyor.”

“BURSA’DA JEOTERMALİ TURİZMİN 
DİĞER FONKSİYONLARINA 
ENTEGRE ETMELİYİZ”

Jeotermal AŞ olarak faaliyetlerine 2009 yılında 
başladıklarını ve 2012’ye kadar tamamen üretimi 
arttırma çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Aydın, “Afyon ve Kütahya’da jeotermalin 
daha büyük potansiyeli olduğunu görüyoruz. Ama 
Bursa’nın da kendine has özellikleri var. Odunluk 
bölgesinden ana tesise kadar 35 km’lik bir hattı-
mız var. Bölgesel ısıtma sistemi planlıyoruz ama 
suyun öncelikle termal turizmde kullanımının ço-
ğalması gerekiyor. Termal suyun önce otel yatırım-
larına ve büyüyen yatak kapasitelerine ulaşması 
gerekiyor. Şu an 52 tesislik bir alt yapımız var ve 
55 aktif kullanıcıya sahibiz. 52 tesisin tamamına 
ulaşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Aydın, Bursa’da büyük bir termal turizm alanına 
ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, söz konusu 

“JEOTERMALDE EN 
ÖNEMLİ HEDEF, 

BURSA’NIN SAĞLIK  
TURİZMİNDE BİR 
CAZİBE MERKEZİ 

OLMASI”

 HASAN AYDIN
 Bursa Jeotermal A.Ş. Müdürü
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BURSA TERMAL TURİZM VE
TERMAL YATIRIMLAR

bu alanın şehir içinde olmasının büyük önem 
taşıdığını kaydetti. Aydın, Tabakhaneler Bölge-
si’nin sahip olduğu 180 bin metrekarelik alanıyla 
bir sağlık tesis alanı olarak planlandığına işaret 
ederek, bunun yaklaşık 40-50 bin metrekaresinin 
Büyükşehir’in uhdesine geçtiğini belirtti. Söz 
konusu alanın uluslararası rekabete açık yapısı 
ile şehrin diğer turizm değerlerine entegre edil-
mesinin planlandığını dile getiren Aydın, “Yatırım 
düşünülen bölge kültür, inanç ve dağ turizmi ile 
destelenebilecek durumda. Bölgede Kültürpark, 
Alacahırka ve Maksem’i birleştirecek bir teleferik 
hattı da düşünülüyor. 15-20 günlük konakla-
ma sürelerinde müşteriyi sıkmamak gerekiyor. 
Bölgenin şehir merkezinde kalmasından dolayı 
pozitif tarafları var. Çarşı bölgesine yakın olması 
da bir başka avantaj. Bu özellikler sayesinde söz 
konusu alanın uluslararası rekabette elinin güçlü 
olma şansı olacaktır” diye konuştu. Aydın, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“İlçelerde de bazı yatırımlar planlıyoruz. Gemlik 
Terme bölgesinde 35 derecelik bir kaynak vardı. 

Bunu 38 derece ve 6 litre saniyelik bir debiye ulaş-
tırdık. Burada şu an projesi bitmiş olan tesislerde 
yaklaşık 9 bin metrekarelik bir tesis planlanıyor. 
İstanbul Yolu üzerinde olduğu için bölgeye de-
ğer katacaktır. Gemlik tesisi dışında Harmancık 
Ilıcaksu Mahallesi’nde bir çalışmamız var. Burada 
da 45 derecelik bir sahamız var. 3-4 litre saniyelik 
bir kaynak bu. Bunu da 5 litre sanayiye çıkarma 
şansımız olacak. İzin sürecinin sonrasında sondaj 
yapacağız ve Harmancık’a bir termal tesis kazan-
dırma çalışmalarımız başlayacak. Dağ yöresinde 
bununla birlikte termal turizm atağını başlatmış 
olacağız. Bu sayede bölgeye gelişler artacaktır. 
Orhangazi-İznik üzerinde 35 derecede ve 100 
litre saniyelik debisi olan bir kaynak var. Bölgenin 
dokusuna uygun bir yapıda konaklama tesisi plan-
lanıyor. Şehir merkezinde ve ilçelerde Büyükşehir 
Belediyesi’nin büyük bir termal turizm atağı var. 
İlimiz konumu itibarı ile iklim ve jeopolitik yapısı 
ile güzel bir konumda. Jeolojik özellikleri de buna 
çok değer katıyor. Termali diğer fonksiyonlara 
entegre ettiğimizde Bursa turizminde önemli yol 
alacağımızı düşünüyorum.”
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Sözlerine geçmişe dönük bir saptama ile baş-
layan Zeynep Sarılar, Galileo’nun teleskobu icat 
ederek gökyüzünü incelediğini ve tüm gezegen-
lerin dünyanın etrafında döndüğü düşüncesinin 
aksine farklı bir düşünce sistemi geliştirdiğini 
belirtti. Sarılar, Galileo’nun Dünya’nın dönüş 
düzenine bakarak sistematik bir yapı olabileceği 
üzerinde durduğunu ve farklı yörüngelerdeki ge-
zegenlerden bahsettiğini dile getirerek, “Galileo 
Dünya’nın evrenin merkezinde olmadığını söyledi 
ve 5-6 gezegenle güneş sitemini oluşturdu. Bu 
o dönem için çığır açan bir düşünceydi. Ancak 
1400’lü yıllarda yapılan Ulucami’nin minberine 
bakarsak fark ederiz ki, güneş, güneş sistemine 
ait gezegenler ve yörüngelerle ilgili tüm bilgiler 
Ulucami’nin minberinde işaretlidir. Görüldüğü 
üzere Bursa bunun gibi bazen bildiğimiz, bazen 
de bilmediğimiz birçok zenginlikle doludur” diye 
konuştu. 

Örneğin İznik’te ne kadar değerli şeyler oldu-
ğunu kısa bir süre önce yeniden keşfetme şansı 
bulduklarını ifade eden Sarılar, bölgede bulunan 
bir kültür varlığı ile Apollon Tapınağı’nın da Bur-
sa’da olduğunu öğrenme şansı yakaladıklarını 
kaydetti. Sarılar, kentin yeme, içme ve alış veriş 
dünyasına yönelik de son derece zengin bir dünya 
sunduğuna değinerek, “Bursa’da birçok zenginlik 
var. Öte yandan Bursa 2023 yılına kadar Türki-
ye’nin ana stratejisinde kongre turizmi ve sağlık 
turizmi ile yer almış. Ayrıca 12 ay boyunca turizm 
yapılabilecek bir merkez olduğu için de bu alanda 
öncelikli kentler arasında yer almış” şeklinde 
konuştu. Sarılar, şöyle devam etti: 

“Diğer taraftan Bursa’nın kent görsellerini 
tanıttığı birden fazla web sitesi var. Her kurumun 
sitesinde farklı kimlikler öne çıkıyor. Teknoloji 

ve Bursa farklı web siteleri ile bir araya gelmiş 
gibi görünüyor ama her tarafta ayrı bir ses ve 
kimlik nedeniyle kafa karışıklığı var. Tek ses tek 
adres ve tek kimliğe ihtiyacımız var Bursa’da. 
Yani şehrin ortak tek bir web sitesi olmalı. Turist 
için her şey çok da kolay olmayabilir. Bu noktada 
dijital bir arkadaşa ihtiyaç var. Bursa’ya gelen 
yabancı turistler karavanla ya da kendi araçları 
ile gelmiyorlarsa uçakla geliyor. Atatürk Hava 
Alanı’na ya da Sabiha Gökçen’e iniyorlar. Yani hava 
alanına gelenler mutlaka bir uçak bileti almış, otel 
rezervasyonu yapmış yani dijital dünya ile temas 
etmiş insanlar. Hava alanı yolcuları, Bursa’ya gelen 
turist profili ile örtüşüyor. Hava alanları ve hava 
yollarının pazarlaması çok önemli. Buradaki dijital 
verilerle Bursa’daki dijital veriler örtüşüyor. Uçak 
şirketlerinin yüzde 86’sı mobilden bilet satıyor. 
Yolcuların yüzde 69’u gelen mesajların kişisel-
leşmesini istiyor. Bizim de Bursa olarak kendimizi 
bir ürün, bir hava yolu şirketi gibi konumlandırıp 
gelenleri mutlu etme hedefimiz olmalı. Müşteriye 
kişiselleşmiş mesajlar vermek, mobilden bize 
ulaşabileceği kanallar yaratmak gerekiyor. Uçak 
şirketlerinin yüzde 70’i akıllı telefon kullanıyor. 
Artık yapacağınız tüm uygulamalar müşteriler 
tarafından kullanılabilecek durumda.”

“BURSA’NIN TANITIM 
AMAÇLI ORTAK 

TEK BİR WEB SİTESİ 
OLMALI”

 ZEYNEP SARILAR
 ACTUATE Solutions
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TURİSTE YÖNELİK ÖZEL KART VE 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM

“HAYATI KOLAYLAŞTIRAN  
YAZILIMLARLA TURİZM  
DÜNYASININ İHTİYAÇLARINI  
KARŞILAYABİLİRİZ”

Bursa’da yeri geldiğinde bir yerli turist için 
bile hayatın zor olabildiğine işaret eden Sarılar, 
kente gelen farklı profillerdeki insanlar için tek bir 
anahtar siteye ihtiyaç olduğunu kaydetti. 

Sarılar, tek bir adreste farklı profillere destek 
olan dijital bir yol arkadaşına ihtiyaç olduğunu 
dile getirerek, “Hava alanı girişlerinde bir ‘Hoş 
geldin masası’ olduğunu düşünelim. Buraya 
gelenler için BURULAŞ kartları, teleferik kartları ya 
da onlara yolculuklarında yardımcı olacak paketler 
oluşturduğunuzu düşünün. Bu paketler sayesinde 
insanlar günlük olarak BURULAŞ imkanlarından 
faydalansın, teleferiğe binme imkanı elde etsin 
ve İskender Kebap yerken indirim kazansın. Fiziki 
bir karttan ya da kuponlardan bahsediyorum. Ha-
zırlayacağınız web sitesinde ‘Hoş geldiniz paketi’ 
de olsun. Bunun için bir cep telefonu uygulaması 
geliştirilebilir. Bu uygulamayı kullanmak için 
telefon satın alabilir ya da kiralayabilirsiniz. Bu 

telefonda Bursa’ya ait kültürel bilgilerin olduğu 
bir sistem olabilir. Kişiler kentten ayrılırken bunları 
geri bırakabilirler. Şimdilik bu sistemi Bursa’da uy-
gulamayı düşünüyoruz ama ileride tüm Türkiye’de 
de olabilir” şeklinde konuştu.

Sarılar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öte yandan 
kent değerleri ile alış veriş yapmak istediğinizi 
düşünelim. Bunun için otellere bir poster asalım 
ve siz oradan almak istediklerinizi seçin. O ürünler 
paketlenmiş olarak otelinize gelsin. Hayatınızı 
kolaylaştıran yazılımla turizm dünyasının ihtiyaç-
larını karşılayabiliriz. Bursa gibi bir yerde yapılacak 
çok şey var. İlgi alanınızı söyleyin, biz sizin adınıza 
satın alma yapalım. Bursa’ya geldiniz, gezdiniz 
ve ayrılırken ‘Hoşça kal masasına’ telefonunuzu 
bıraktınız. Bursa’da neleri sevdiğinizle ilgili bir 
anket veriyoruz size. Kışın Uludağ’a çıkıp kayak 
yaptıysanız ‘Baharda da trekking yapmaya gel’ 
diye ileride size hatırlatma mesajı atıyoruz. Artık 
dünya ekonomilerinde paraya bakılmıyor. Onun 
yerine mutluluğa bakılıyor. Siz ne kadar mutluluk 
üretiyorsanız, o kadar cazip oluyorsunuz. Gelin 
hep beraber Bursa’da daha fazla mutluluk ürete-
lim ve kente daha fazla turist getirelim.”
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SAĞLIK TURİZMİNDE İNSAN 
KAYNAKLARI YÖNETİMİ

2. Turizm Zirvesi’nde günün beşinci otu-
rumunun açılışını yapan oturum başkanı 

Prof. Dr. Hakan Ozan, sağlık turizminde büyük 
yer kaplayan sağlık hizmetleri alanında yapılması 
gerekenleri bu oturumda masaya yatıracaklarını 
belirterek, yeni çıkan yönetmelikle ilgili konuları 
da değerlendireceklerini söyledi. 

Türk geleneksel tıbbına güvenilmesi gereken 
bir ülkede insanların bu konuyu farklı yönlere 
çekmesini pek sindiremediklerini dile getiren 
Dr. Ozan, tamamlayıcı tıp hizmetleri konusunun 
da son derece önemli olduğunu ve bu oturum 
için 1,5 yıllık bir hazırlık süreci geçirdiklerini kay-
detti. Dr. Ozan, sektörde görevli ara elemanların 

niteliği konusunda sektör temsilcileri ile bir araya 
geldiklerine değinerek, yaşanan sorunlarla dünya 
ve yurt içi örneklerine bakarak eğitim konularını 
tespit ettiklerini sözlerine ekledi.

YAŞANAN 
SORUNLAR İLE 

EĞİTİM KONULARI 
BELİRLENİYOR

 HAKAN OZAN
 Uludağ Üniversitesi
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Sunumunda tamamlayıcı ve alternatif tıp 
yöntemleri, insanların bu yöntemleri kul-

lanım nedenleri, hekim ve sağlık personelinin bu 
yöntemlere yaklaşımları, konunun eğitim boyutu 
ve söz konusu yöntemlerin sağlık turizmine nasıl 
entegre edileceği gibi başlıkları ele alan Uludağ 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alis Özça-
kır, sözlerine sağlığın tanımını yaparak başladı. 
Sağlık konusunda en genel tanımlamayı Dünya 
Sağlık Örgütü’nün yaptığını ifade eden Prof. Dr. 
Özçakır, buna göre sağlığın sadece hastalık ve 
sakatlık değil bedensel, sosyal olarak da tam bir 
iyilik hali olduğunu kaydetti. Öte yandan sağlığın, 
kaçınılmaz bir hastalığınız varsa bile iyi bir şekilde 
yaşamak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özçakır, 
genel olarak sağlık denildiğinde insanın fiziksel, 
zihinsel, duygusal ruhsal, mesleki, çevresel ve 
sosyal olarak dengede olmasının anlaşıldığını söy-
ledi. Prof. Dr. Özçakır, tamamlayıcı ya da alternatif 
tıbbın da eski Çin tıbbına ve Şamanizm’e dayanan 
ve geleneksel batı tıbbının ortaya çıkmasından 
yüz yıllar önce başlamış olan sağlık ve hastalığın 
insanın beden, zihin ve ruh bütünlüğüne dayalı 
olduğunu söyleyen bir kavram olduğunu dile 
getirdi. 

Alternatif medikal sistemleri akıl beden müda-
haleleri, biyolojik temelli uygulamalar, manipüla-
tif ve beden temelli metotlar ve enerji terapileri 
gibi alt başlıklara ayıran Prof. Dr. Özçakır, bunların 
içinde çoğunlukla bildiğimiz akupunktur ve 
termal tedavilerin öne çıktığına değindi. Prof. Dr. 
Özçakır şöyle devam etti: 

“Genel olarak insanlarda sağlık çalışanlarından 
ve mevcut tıbbı sonuçlardan memnuniyetsizlik 
var. İlaç tedavilerinin yan etkileri de insanları 
olumsuz etkiliyor. Ayrıca sağlık harcamaları çok 

yüksek. Doğal ürünlerin kullanılma isteği de in-
sanları bu alana yöneltiyor olabilir. Amerika’da her 
iki kişiden biri 1 yıl süre boyunca bu uygulama-
lardan birini kullanıyor. Orta yaş grubu daha çok 
kullanıyor. Kadınlar biraz daha meyilli bu sürece. 
Bu tür yöntemleri kullananların eğitim düzeyleri 
ve gelir seviyeleri yüksek. Yani okur-yazar olan 
kişiler. Peki bu insanlar neden bu yöntemleri 
kullanıyor? İnsanlar artık ağrıya çok da çare bu-
lamıyor ve kansere kadar giden durumlarda bu 
alan ön plana çıkıyor. Dünyaca ünlü birçok kişi bu 
yöntemlere başvuruyor. Peki Türkiye’de durum ne 
ve biz hangi aşamadayız? Bu alanda toplum bazlı 
çalışmalarımız biraz kısıtlı. 

Türkiye, 12 bin türle bitki fl orası anlamında çok 
başarılı bir coğrafyada bulunuyor. Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif 
Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı kuruldu. Aku-
punktur, refl eksoloji, fitoterapi, ozon terapi, sülük-
le tedavi, hipnoz gibi yöntemler bu alana giriyor. 
Klasik tıbbı tamamen göz ardı edelim demiyorum 
ama insanı bütüncül olarak görerek, klasik tıpla 
alternatif tıp arasında bir diyaloga işaret etmek 
istiyorum. İnsanın sağlığına kavuşmasını sağla-
yan, iyileştirmeye yönelik klasik tıp ile tamamlayıcı 
tıbbı birleştiren ilişki temelli bir bakış bu.”

“ALTERNATİF VE 
TAMAMLAYICI 

TIP YÖNTEMLERİNİN 
KULLANIMI ARTIYOR”

SAĞLIK TURİZMİNDE GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBIN 
ÖNEMİ VE BUNA YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ

 Prof. Dr. ALİS ÖZÇAKIR
 Uludağ Üniversitesi
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“ALTERNATİF-TAMAMLAYICI TIP 
SON YILLARDA SAĞLIK TURİZMİ 
İÇİNDE HIZLA BÜYÜYOR”

Alternatif ya da tamamlayıcı tıbbın son yıllar-
da sağlık turizmi içinde hızla büyüyen bir alan 
haline geldiğine işaret eden Prof. Dr. Özçakır, söz 
konusu yöntemlerin sağlık turizmi içinde hızla 
yayılma gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Özçakır, bu 
yöntemlerin sağlık; spor, stres yönetimi, ilişki yö-
netimi gibi alanlarla da bağlantılı olduğunu ifade 
ederek, “Sağlık turizminde hastaları bir bütün 
olarak görerek her yönden sağlıklarını destekleme 
açısından güvenli tamamlayıcı tıp yöntemlerinin 
kullanılması esastır. Asya ülkeleri bu konuda başı 
çekiyor. Hindistan Singapur, Malezya ve Tayland 
gibi ülkeler bunu başarı ile uyguluyor. Hindistan 
‘Spa ile gençleşin’ diyor örneğin. Genel anlamda 
sağlık turizmi; medikal turizmi, termal turizmi ve 
yaşlı bakım amaçlı hizmetleri kapsıyor. Türkiye 
bu açıdan çok avantajlı bir durumda” şeklinde 
konuştu. Prof. Dr. Özçakır sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Peki bu alandaki eğitim faaliyetleri ne durum-
da? Bunları yapanlar kimler? Bu konularla ilgili 
olarak Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp 
Yönetmeliği yayınlandı. Akupunktur vücut den-
gesinin yeniden oluşturulması adına yapılan bir 
tedavi. Kayropraktik yöntemini de ABD’de başarı 
ile uygulayan eyaletler var. Ağrıların giderilmesin-
de çok fazla kullanılıyor. Toplumun bu yöntemlere 
onay vermesi noktasında genelde kanıt gereki-
yor. Bel ağrısında masaj kullanılması, omurgayı 
düzenleyici spinal manipilasyonlar gibi. Ben bu 
yöntemlerin sağlık turizmine entegre edilmesi 
gerektiğine inanıyorum. Bunu başarı ile yapmak 
için kişiye özel tedaviler geliştirmek gerek. Paket 
hizmetleri sunmak için mevcut kaynakların bu 
konuda gözden geçirilmesi gerekiyor. Kanıtlar 
doğrultusunda ilerlemek gerekiyor. Uygulamayı 
yapacak olanların sertifikasyonu çok önemli. 
Yardımcı sağlık personelinin eğitilmesi de büyük 
önem taşıyor. Toplum bunu bu kadar kullanırken 
tamamlayıcı tıbbı görmezden gelmek mümkün 
değil. İletişim, eğitim daha doğrusu yetkin yö-
netim gibi konularda daha yapılacak çok şey var.
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Konuşmasına sağlık hizmetlerini sunan eki-
bi ele alarak başlayan Uludağ Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neriman Akansel, sektörde 
ara eleman gruplarında kimlerin görev yaptığı, bu 
kişilerin eğitimlerinin hangi standartlara dayandı-
ğı ve sağlık personeli yetiştiren kurumaların ne tür 
sorunları olduğu ile ilgili bilgi verdi. Sağlık konu-
sunun herkesi ilgilendirdiğini ifade eden Doç. Dr. 
Akansel, zaman zaman ihmal edilen sağlığın hasta 
olunduğunda yeniden farkına varıldığını kaydetti. 
Sağlık kavramının son zamanlarda küresel pazar-
da iyi getirisi olan bir alan haline geldiğine işaret 
eden Doç. Dr. Akansel, sağlık turizminin medikal 
turizm gibi farklı tanımlamalarının da olduğunu 
belirtti. 

Doç. Dr. Akansel, tüm ülkelerde sağlık turizmin-
de sağlık sorunu olan kişilere yönelik hizmet alanı-
nın gelişiminin desteklenmesinin hedefl endiğine 
işaret ederek, “Söz konusu endüstri dünyada hızla 
büyüyor. Sağlık Bakanlığı da 2011’den bu yana 
bu alanda adımlar atıyor. Bu alan, çok donanım 
ve iş gücü planlaması gerektiren bir alan. Bugün 
güncelliğini korumaya devam eden uluslararası 
standartlarda hizmet sunmayı hedefl eyen sağlık 
kuruluşlarının olması gerekir. Bununla birlikte 
gelen hastalar için yabancı dil bilen personel 
gerekiyor. Farklı dillerde pazarlama faaliyetleri-
nin uygulanması şart. Genelde gelişmiş ya da 
gelişmekte olan ülkelerde konuyla ilgili pozitif 
bir algı var. Söz konusu alanı medikal turizm ya 
da spa turizmi ile yaşlı ve engelli turizmi olarak 
da sınıfl andırmak mümkün. Sağlık Bakanlığı’nın 
sitesinde medikal turizmin içinde çeşitli tedavi-
lerin ağırlık kazandığı; estetik, göz cerrahisi gibi 
alanlarda hizmet verildiği ile ilgili bilgiler var. 
Yaşlı ve engelli turizmi alanında da çalışmalar 

hızla gelişiyor. Sağlık turizmine yönelik kurumsal 
ve hukuki alt yapının geliştirilmesi de bileşenler 
arasında yer alıyor” diye konuştu. Doç. Dr. Akansel 
şöyle devam etti: 

“Türkiye’de sağlık turizmi kapsamında tedavi 
edilen hasta sayısı her geçen yıl artıyor. Sağlık 
Bakanlığı’nın sitesinde bazı istatistiki veriler 
var. Bu veriler, dünyadaki istatistiki verilerle de 
örtüşüyor. Türkiye’ye gelen turistlerin daha çok 
Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerle Balkan 
ülkeleri ve Orta Asya ülkelerinden geldiği yönün-
de bilgiler var. Göz, diş sağlığı, ortopedi, onkoloji 
gibi alanlara önemli bir talep var. Şehir bazında en 
büyük payı İstanbul alıyor. Gelir anlamında Bursa 
ise ilk 3’de. Ameliyat olan hastalar ya da yatarak 
tedavi olanların sayısı daha da az. Poliklinik ve acil 
başvuruları alanında önemli bir yoğunluk var.” 

“KÜLTÜRE GÖRE HASTA BAKIMINI 
SON DÖNEMDE ÖNEMSEMEYE 
BAŞLADIK”

Hastalığı tedavi etmenin bir ekip işi olduğunu 
ve arka planda çeşitli ara eleman gruplarının yer 
aldığını belirten Doç. Dr. Akansel, Türkiye’de sağlık 
personeli sayısına bakıldığında 2014 istatistik-

“SAĞLIK TURİZMİ, 
DÜNYADA HIZLA 

BÜYÜYEN 
BİR ENDÜSTRİ OLARAK 

DİKKAT ÇEKİYOR”

ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİNDE MEVCUT VE YENİ 
ARA ELEMAN GRUPLARINA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI

 Doç. Dr. NERİMAN AKANSEL
 Uludağ Üniversitesi
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lerine göre hekim, hemşire ve yardımcı sağlık 
personeli sayısının gerekenden düşük olduğunu 
söyledi. Doç. Dr. Akansel Türkiye’de hekim başına 
düşen hasta sayısının 573, hemşire başına düşen 
hasta sayısının da 561 olduğunun altını çizerek, 
“Sağlık hizmetlerinin tek yönlü bir boyutu yok. 
Teknoloji etkin bir şekilde kullanılırken, hastanın 
da her yönü ile değerlendirilmesi gerekir. Bunun 
içinde kişinin eğitim düzeyi, dini inançları, değer-
leri, kültürü gibi konular var. Kültüre göre hasta 
bakımını son dönemde önemsemeye başladık. 
Kişinin kimliğini ya da toplumun değer yargılarını 
zedelemeden oluşturulan, daha gerçeğe yakın 
ve toplumun özelliklerini benimseyen bir bakım 
anlayışı sunmaya çalışıyoruz. Farklılıklara değer 
vermek önemli bir unsur. Hastanın anlayacağı 
dilden konuşmadığımız ve hastanın tercihlerini 
algılayamadığımız zaman ne olur? İlaçların et-
kilerinin anlaşılamamasından dolayı iyileşmede 
gecikme, tedavinin aksaması, memnuniyetsizlik, 
güvenliğin tehlikeye düşmesi, sağlık ekibinin 
maruz kalabileceği malpraktis gibi konular gün-
deme gelebilir. Çalışanların kültürel etkin bakım 
vermeleri için kültürel değerleri dikkate alma, etik 
ilkelere bağlı olma, açık iletişimden yana olma ve 
kültürel çatışmaları yönetebilme gibi konulara 
dikkat etmeleri gerek” diye konuştu. 

“MESLEKİ İNGİLİZCE DERSLERİNE  
AĞIRLIK VERİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Tıp fakültesi ve hemşirelik programlarına bakıl-
dığında sayının az olmadığına ancak söz konusu 
programların niteliğinin tartışılır düzeyde oldu-
ğuna dikkat çeken Doç. Dr. Akansel, 83 devlet 
ve 20 de vakıf üniversitesinde tıp fakültesinin 
olduğuna işaret etti. Doç. Dr. Akansel son yıllarda 

yapılan düzenlemelerle doktorluk, hemşirelik 
ve ebelik gibi sağlık ekibinin eğitimine belli bir 
standart geldiğini dile getirerek, tıp ve hemşirelik 
programlarında medikal İngilizce, kültürel hemşi-
relik, hekim hasta ilişkileri, sağlık hukuku, mesleki 
İngilizce, yaşlı sağlığı hemşireliği, engelli sağlığı 
hemşireliği gibi seçmeli dersler okutulduğunu 
kaydetti. 105 devlet ve 24 de vakıf üniversite-
sinde sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun 
eğitim verdiğini dile getiren Doç. Dr. Akansel, aynı 
mesleği yapan çok farklı meslek gruplarına tanık 
olduğunu, söz konusu bazı meslek grupları içinde 
de belli bir standart gözlenemediğini belirtti. Doç. 
Dr. Akansel sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Zaman zaman sağlık meslek liselerini de 
eleştiriyoruz. Ön lisans düzeyinde eğitim veren 
bir de lise düzeyinde eğitim veren kurumlar var. 
Bunların sınavsız ön lisans eğitimine geçtikleri 
bir sistem var. Böyle eğitim veren okullarda ola-
bildiğince çok sorunla karşılaşıyoruz. Sınavsız 
geçenlerle sınavla gelenler aynı mekânlarda 
aynı eğitimi alıyor. Açılan okulların alt yapı ile 
ilgili sorunları var. Öğretim elemanı sayılarında 
ciddi yetersizlikler var. Mesleki İngilizce dersleri-
ne ağırlık verilmesi çok önemli. Programları sırf 
açmış olmak için değil, ihtiyaca göre planlayarak 
ve güncel olmasını sağlayarak ilerlemeli. Nitelikli 
alt yapının kurulması şart. Meslekte standartların 
oluşturulması ve yeniden düzenlenmesi gereki-
yor. Bu konuda hem ulusal hem de uluslararası 
alanda çalışmalar yapılması önemli. Dünyada bu 
alanda neler yapıldığı ile ilgili seminer, eğitim, 
araştırma faaliyetleri yapılarak güncel eğitim 
programları belirlenmeli ve öğrencilerin buna 
göre istihdam edilmesi sağlanmalı.”
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Sağlık turizminin dünyadaki ilk turizm çeşitle-
rinden biri olduğunu söyleyen Uludağ Üniversite-
si Turizm Otel İşletmeciliği Programı Başkanı Bilge 
Gökırmak, turizm anlayışı gelişmeden önce de bu 
alanın var olduğunu belirtti. 

Tedavi hizmetlerinin ve ulaşım imkânlarının 
gelişmesi ile konunun son zamanla oldukça sık 
gündeme geldiğine işaret eden Gökırmak, “Sağlı-
ğına kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir 
ülkeye tedavi amaçlı gidilmesidir sağlık turizmi. 
Tedavi amaçlı gidenlere de sağlık turisti deniyor. 
Sağlık turizminin hastaneler dışında farklı boyut-
ları da var. Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm 
sağlık turizmi olarak kabul edilmekle birlikte bu 
turizm çeşidini tıp turizmi, termal turizm ve yaşlı 
turizmi olmak üzere 2 ana gruba ayırmak müm-
kün” diye konuştu. Gökırmak, insan ömrünün son 
yıllarda uzamasından dolayı bu turizm dalının da 
önem kazanmaya başladığını kaydederek, Avru-
pa’ya Japonya’ya bakıldığında yaş ortalamalarının 
ne denli yükseldiğinin görülebileceğine değindi. 
Gökırmak, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Sağlık turizminin faydaları somut ve soyut 
faydalar olarak ikiye ayrılıyor. Somut faydalara 
bakacak olursak ülkelerin uluslararası alanda 
kabulünü sağlıyor, deneyimlerin paylaşılmasını 
sağlıyor, ülkeler arasında ilişkileri geliştiriyor, ül-
kelere rekabet avantajı sağlıyor, hasta memnuni-
yetini sağlıyor, hastane destek hizmetleri arasında 
koordinasyonu sağlıyor ve kamu-özel ortaklığını 
pekiştiriyor. Soyut faydalara bakacak olursak da 
ülkelerin sosyal ve kültürel deneyimlerinin pay-
laşımını sağlıyor, uluslararası ilişkileri geliştiriyor, 
küresel pazarlama ve tıbbi ticarette ülkelere dünya 
turizm arenasında imaj kazandırıyor ve rekabeti 
geliştiriyor. Öte yandan sağlık turizminin olumsuz 

yönleri de var. Bazı ülkeler yurt dışından alınan 
sağlık hizmetini karşılamıyor. Bu sefer hastalar 
tedavi masrafını cebinden karşılıyor. Bazı ame-
liyatlar sonrası bakım hizmeti de gerektiğinden, 
insanlar bakım sürecini kendi ülkesinde geçirmek 
durumunda kalabiliyor.”

“SAĞLIK TURİZMİ TEKNİK DONANIM 
VE İŞ GÜCÜ GEREKTİRİYOR”

Ülkesinde ileri teknolojili tıbbı tedavi ya da pro-
fesyonel uzman çalışan olmayan, tedaviyle birlikte 
tatil yapma arzusu içinde olan, kendi ülkesinde 
sağlık hizmetleri pahalı olan, çok daha kaliteli 
sağlık hizmeti almak isteyen ya da kendi ülkesinde 
ameliyatının bilinmesini istemeyen kişilerin bu 
alana yöneldiğini dile getiren Gökırmak, “Kişinin 
hayata tutunma ve yaşam isteği çerçevesinde 
temel sebep, daha iyi imkanlarla başka bir ülkede 
sağlığını geri kazanmaktır. Sağlık turizmi son dö-
nemde dünyada hızla yükselen bir sektör. Yazılan 
her 4 turizm makalesinin 1 tanesi sağlık turizmi 
ile ilgili. Dünya üzerinde çok farklı turizm çeşitleri 
olmasına rağmen sağlık hepsinin önüne geçiyor” 
diye konuştu. Gökırmak, şöyle devam etti: 

“Sağlık turizminin standart özellikleri var. Etik 

“SAĞLIK TURİZMİ 
DÜNYADAKİ İLK 

TURİZM 
ÇEŞİTLERİNDEN BİRİ”

SAĞLIK TURİZMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ 
DIŞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİMİ

 BİLGE GÖKIRMAK
 Uludağ Üniversitesi
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değerlere önem veren bir sağlık hizmeti sunu-
mu, sağlık hizmetlerine ekonomik açıdan kolay 
ulaşabilmek, kültürel iletişim, fiziki standartlar ve 
çevresel etkiler bunlar arasında sayılabilir. Ulusla-
rarası ortak protokoller ve personel standardı da 
bunlar arasında sayılabilir. Sağlık turizm de bir 
hizmet sektörü türü. Bu iki alanı birleştirebilecek 
farklı platformlarla ilgili ihtiyaçlar var günümüzde. 
Bununla birlikte sağlık turizmi teknik donanım 
ve iş gücü gerektiren bir turizm türü olarak öne 
çıkmakta. Sağlık turizminde hizmeti sunan sağ-
lık kuruluşunun uluslararası standartlara sahip 
olması son derece önemli. Kurum içinde yabancı 
dil bilen personelin de mutlaka olması gerekir. 
Sağlık turizminin katma değeri yüksek bir turizm 
türü olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim.” 

“MEDİKAL TURİZMDE TÜRKİYE’NİN 
GÜÇLÜ YÖNLERİ VAR”

Türkiye’de medikal turizmde insan kaynak-
larının güçlü olduğunu ifade eden Gökırmak, 
bununla birlikte bazı Avrupa standartlarına yak-
laşılamamış olması, hasta hakları konusunda 
verilen bilgide eksiklik, yabancı dil bilen personel 
azlığı, tanıtım yetersizliği, lojistik hizmetlerinde 
koordinasyon eksikliği, sektör imajının yabancılar 
tarafından bilinemiyor olması, kamu hastaneleri-
nin az bir bölümünün akredite olması gibi zayıf 
yönlerin de olduğunu kaydetti. Gökırmak, termal 
ve spa turizminin de değişik alanlardaki yenilik-
lerle giderek zenginleşen bir yaşam biçimi haline 
geldiğine değinerek, “Termal ve spa turizmi de 
ruh ve beden sağlığına önem veren insanlara yö-
nelik bir turizm çeşididir. Bursa’da yaşadığımız için 
turizmin bu dalı bizim için çok daha fazla önem 
taşıyor. Bir kür tedavisinde hastalara 15-20 gün 
gerekiyor. Bu amaçla gelecek turistlerin ülkemize 
önemli katkıları olacaktır. Termal turizmde güncel 
yaklaşımlar ve jeotermal kaynaklar konusunda 
Türkiye dünyada ilk 7 ülke arasında yer alıyor. 

Ülkemizdeki kaynakların daha verimli kullanıl-

ması için farklı anlayışlar geliştirilmeye çalışılıyor. 
Ayrıca turizmin faaliyetlerinin ülkemizde 12 
aya yayılması hedefleniyor. Yaşlı turizmi adına 
AB kendi bünyesinde ayrı bir birim oluşturmuş, 
çeşitli ülkelerde enstitüler kurulmuş, bölgesel 
işbirliğine gidilmiş ve ayrı yaşlanma politikaları 
oluşturulmuş. Dünya Yaşlanma Örgütü verilerine 
göre 600 milyon civarında olduğu düşünülen 
65 yaş üstü insan sayısının 2050’de 2 milyarı 
bulacağı düşünülüyor“ diye konuştu. 

Gökırmak, şöyle devam etti: “Türkiye’de örgün 
ya da yaygın olarak turizm eğitimi geniş bir alanda 
veriliyor. Bu eğitimi alanlar sektörün temsilcisi 
konumunda ancak mezunlar farklı alanlara kaya-
biliyor. Yabancı dil eğitiminin, kişiye özel hizmet 
sunumunun hatta tamamen o kişiye özel bir paket 
oluşturulmasının doğru olacağını düşünüyorum. 
Böyle olursa çok daha amaca yönelik olacaktır. 
Mesleki eğitimden beklenen sektör beklentilerine 
cevap verebilecek, teknolojik değişiklilere uyum 
gösterecek, uyum içinde çalışacak, sürekli öğre-
nen ve daha fazla sorumluluk alan bir iş gücünün 
oluşmasıdır. 

Mesleki turizm eğitiminin amaçlarına bakacak 
olursak, eğitim yolu ile teori ve uygulama arasında 
ilişki kurmak, turizm sektörünün gelişmesine 
katkıda bulunmak, turizm sektörüne yetişmiş per-
sonel sağlamak, turizmin ekonomik kalkınmadaki 
yerini anlatmak, vatandaşta turizm bilinci yarat-
mak, sektördeki çalışanlara mesleki formasyon 
kazandırmak, insanların turizme ilgisini çekmek 
gibi konular öne çıkıyor. Turistin beklediği hizmet 
kalitesi yüksek. İnsanlar artık çok fazla seyahat 
ediyor ve çok yer görüyor. O nedenle standartlar 
yükselmiş durumda. Özellikle sağlık turizmi için 
ülkeye gelen turisti ilk karşılayan sektör çalışanları 
olduğu için, gelenin psikolojisinden anlayacak ve 
onlara her konuda yardımcı olacak bir alt yapının 
sağlanması gerekiyor. Bu da ancak ciddi bir aka-
demik eğitimle mümkün olabilir.”
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SÖZLÜ  BİLDİRİ - 6

Türkiye’de turizm alanında lisans düzeyinde 4 
yıllık eğitim veren 100 adet turizm fakültesi 

olduğunu ifade eden Balıkesir Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Necdet Hacıoğlu, 176 adet de 2 yıllık turizm meslek 
yüksekokulu olduğunun bilgisini verdi. Gelinen nok-
tada 100 bin civarında öğrencinin turizm meslek eği-
timi aldığını dile getiren Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu, 
“Bir önceki zirvede dile getirilen konulardan bazıları 
hayata geçti. Teleferik gibi, Cumhuriyet Caddesi’nde 
tramvay projesi gibi. Ancak önemli bir eksiklik var. 
Sektörün tanıtım ayağı eksik. Sadece ilgili projelerde 
broşür dağıtmakla olmuyor. 

Antalya’da Antalya AŞ kuruldu. Sektör paydaşları 
kendileri için tanıtım çalışmaları yapıyor. Başarılı da 
olmaya başladılar. Antalya’nın tanıtımında önemli 
bir adım oldu bu. Bursa’nın da buna benzer çalış-
malara ihtiyacı var. Bizde bu işler biraz el yordamı 
ile yapılıyor. Tanıtım ve pazarlamada çok ciddi ek-
siklik var. Bursa’da 12 aylık turizm çeşidi var ancak 
kente istediğimiz kadar turist çekemiyoruz. Bursa, 
İstanbul’un gölgesinden kurtulamadı diye yorumlar 
yapılıyor” diye konuştu. Prof. Dr. Hacıoğlu, şöyle 
devam etti: 

“Dünyada modern pazarlama ve klasik pazar-
lama teknikleri var. Bursa’da modern pazarlama 
tekniklerinin kullanılması gerekiyor. Gastronomi 
açısından Bursa çok zengin ve kent bu alanda rekabet 
edebilir düzeyde. Avrupalı da bunu arıyor zaten. 
Sıkıntı burada. Pazarlama, tanıtım bir de yönetim 
organizasyonu sorunu var. Bugüne kadar bunlar da 
konuşulmuyordu. 

Hala Bursa’da yerli ve yabancı turist sayısı ortaya 
çıkarılamıyor. Bu konuda araştırma yapacak bir birim 
olmaması büyük sorun. Genelde bu verileri Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na bağlı otellerin tuttuğu kayıt-
lardan çıkarmaya çalışıyorlar. Bu konuda Bursa’da 

istatistiki verilere dayanan, gerçekçi bir çalışma ya-
pılması gerekiyor. Geçtiğimiz zirvede 1 milyon turist 
hedefi koymuştuk. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
istatistiklerine bakarak belirlemiştik bu hedefi. 

Şimdi bakıyorum da hedef 500 bin turist bile 
değil. Bu açıdan bakıldığında ciddi bir bilgi eksikliği 
olduğu söylenebilir. Kentte Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’na bağlı il müdürlüğü var ve ilgili istatistikleri 
onlar tutuyor. Bu konuda işletmeler de çok duyarlı 
değiller. Konuşurken veri ile konuşamıyoruz. Bir 
istatistik ofisi olmalı ki Bursa turizmi ile ilgili verileri 
toplasın. Yeni projeler Bursa’nın turizmde söz sahibi 
olacağını gösteriyor. Dünyada yılda 1 milyar 300 
milyon kişi seyahat ediyor. Her yıl bu rakamda yüzde 
4 artış var. Seyahat oranları geri gitmiyor ama bunun 
tam olarak kaydının tutulması gerekiyor. 

Son olarak Rusya ile yaşanan siyasi kriz nedeniyle 
sektör 2016’da bir krizle karşı karşıya kalacak gibi 
görünüyor. Şu bir gerçek ki ülkemizde turizm sektörü 
çok gelişti ve sektör paydaşları krizi atlatmak için 
önemli çalışmalar yapıyor. Sektör resmen krizlerle 
boğuşa boğuşa bağışıklık kazandı. Bu son krizi de en 
hafif haliyle atlatacağımızı ümit ediyoruz. Oluşacak 
açığın, başka coğrafyalardan gelecek turistlerle telafi 
edileceği ümidindeyiz. 2016’da ayrıca iç turizmde de 
önemli bir hareketlenme bekleniyor.”

GASTRONOMİDE 
BURSA ZENGİN KENT

 Prof. Dr. NECDET HACIOĞLU
 Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi 

 Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı
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2. Bursa Turizm Zirvesi kapsamında Merinos 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi B Salo-

nu’nda gerçekleştirilen “Serbest Kürsü ve Forum” 
isimli son oturumda ilk sözü Sınıf Öğretmeni ve 
Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Yüksek Lisans 
Öğrencisi Ayfer Ak aldı. Sektöre katkı sağlayaca-
ğını düşündüğü 4 adet proje geliştirdiğini ifade 
eden Ak, bunlardan birinin Mustafakemalpaşa 
Bölgesi’ndeki Paşalar Höyüğü ile ilgili söyledi. 
Ak, şöyle devam etti: 

“Paşalar Höyüğü’nün düzenlemesinin yapılarak 
öğrencilerin gezmesine uygun hale getirilmesi 
ve etrafta ‘Buz Devri’ oyuncaklarına benzer oyun-
cakların satılması ile ilgili bir çalışmam var. Bursa 
dünyada en fazla fosil çıkan 3. bölge. Bursa’ya 
özgü fil çeşidinin öne çıkarılması gerektiğini 
söylemek isterim. Ayrıca Reşat Nuri Güntekin en 
önemli romanlarını Bursa’da yazmıştır. 

İkinci bir proje olarak Setbaşı Mahallesi ci-
varındaki eski bir Bursa evinin kütüphane-kafe 
olarak Reşat Nuri Güntekin adına düzenlenmesini 
istiyorum. Üçüncü proje olarak Gemlik Körfezi’nde 
bir Osmanlı kadırgasının inşa edilmesini ve Fatih 

Sultan Mehmet’in heykelinin burada dikilme-
sini öneriyorum. Son olarak da bilindiği üzere 
Sada ve Serçeler köyleri eski Roma köyleridir. 
Bu köylerin hemen yanında Aslanlı Kaplıcaları 
yer alıyor. Bölgeye sık sık gidiyoruz ama etraf-
ta restoran-kafe türü bir hizmet noktası bulma 
şansınız yok. Dördüncü proje olarak bu alandaki 
ihtiyacın giderilmesini talep ediyorum. Bölgede 
trekking turları da yapılıyor ve çok sayıda insan 
buraya geliyor. Nasıl ki Cumalıkızık bir Osmanlı 
Köyü olarak düzenlendiyse eski Roma köyleri olan 
Sada ve Serçeler köylerinin de düzenlenmesini 
talep ediyorum.”

OSMANLI KADIRGASI 
İNŞA EDİLMELİ

 AYFER AK
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“Serbest Kürsü ve Forum” isimli oturumda 
söz alan son konuşmacı Prof. Dr. Zeyyat 

Sabuncuoğlu’ydu. Bursa’ya gelen yabancı turist 
sayısının 250 bin civarında olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Sabuncuoğlu, bunun Türkiye’ye gelen 35 
milyon turiste orantılandığında çok küçük bir pay 
yaptığını kaydetti. 

Kente gelen yerli turist sayısının da 400 bini 
geçmediğine vurgu yapan Prof. Dr. Sabuncuoğlu, 
“Eskişehir bile yılda 1 milyon turist ağırlıyor. Bursa 
gibi bir kent için 400 bin yerli, 250 bin yabancı 
turist oldukça az. Uzun yıllardır Bursa’da yaşayan 
biri olarak bu durumu kabul etmek zor. Bursa’nın 
yer altında ve yer üstünde su kaynakları var. Tarımı 
olan bir kent, doğal güzellikler var, her şey var. Peki 
olmayan ne? Turizm. Bunun tartışılması lazım. 
Bu kongre iyi bir fırsattı ancak öyle anlaşılıyor ki 
bu platformu tam olarak değerlendiremiyoruz. 

Böylesi ortamlarda her sektörden insanı bir araya 
getirerek konuyu enine boyuna tartışmak gerek. 
Türkiye’de 20 adet turizm fakültesi var. Turizm 
eğitimi dediğinizde ilk akla gelen yabancı dil. Ya-
bancı dil olmadan sizi kim yönetici yapar? Sektöre 
nitelikli insan gücü gerekir. Bunun için de yabancı 
dil şart” diye konuştu.  

BURSA’NIN TURİST 
SAYISI AZ

SÖZLÜ  BİLDİRİ - 6

 Prof. Dr. ZEYYAT SABUNCUOĞLU
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İkbal Termal Otel Müdür Yardımcısı Murat 
Toker, termal turizmin sadece sıcak su ve bu-

nunla bağlantılı hizmetler olmadığını belirterek; 
insanların sağlıktan beklentilerinin değiştiğini 
söyledi. Toker; “İşletmeleri ne kadar genç nesle 
yönlendirebilirsek, gelir artışı da ona göre arta-
cak” dedi. 

Murat Toker,  termal turizminin dünyadaki, 
Türkiye’deki ve bölgedeki etkilerini değerlendirdi. 
Dünyanın giderek globalleştiğini, bilgiye kolay-
lıkla ulaşılabildiğini ve aktarılan bilginin doğru-
luğunun büyük önem taşıdığını belirten Toker, 
konuya sadece Dünya’daki termal ve mineral sular 
olarak bakmamak gerektiğini, sağlık turizminin 
bir sektör haline gelerek, sağlıklı yaşam ürünleri 
ve bunları destekleyen hizmetlerin birbirlerini 
kümülatif bir şekilde tamamladığı bir endüstri 
olduğunu ifade etti. 

Termalin sadece sıcak su ya da bunları tetik-
leyen veya buna bağlı hizmetler olarak algılan-
maması gerektiğini belirten Toker: “İnsanların 
son zamanlarda sağlıktan beklentileri değişti. 
Eskiden ilaçla tedavi daha fazlayken, gençleşen 
kesim zinde kalma ve bunu sürekli hale getirme 
üzerinde duruyorlar. İnsanlar kendilerini kötü 
hissettikleri zaman daha iyi hissetmek için ilaç 
tedavisine başvuruyorlar. Ancak sağlıklı yaşam 
modunda olan insanlar bünyelerini, sağlıklarını 
nasıl geliştirebileceklerini araştırıyorlar. İlaçla 
tedavide sorumluluk tamamen doktorda oluyor. 
Bireysel sağlık kontrolünde ise insan kendi bün-
yesini sağlıklı yaşama hazırlıyor” diye konuştu.

BÜYÜYEN BİR SEKTÖR
Sağlık turizminde insanları tetikleyen unsurla-

rın; fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal ihtiyaçlar,  
çevrenin baskısı ve sosyalleşme olarak gösterildi-
ğini ve insanların organik restoranları, alternatif ve 
tamamlayıcı ürünleri tercih ettiğini ya da uzun za-
man gerektiren sağlık otellerini, fitness center’ları 
veya termal mineral suları tercih edebildiğini 
ifade eden Toker: “Tamamen sosyalleşmek adına 
çıkan bu sektör toplamda 3 trilyon 35 milyon 
dolarlık bir endüstriye hizmet ediyor. Bizim konu 
başlığımız olan termal ve mineral sular bunun 50 
milyar dolarlık kapsamını içeriyor. Sektöre dünya 
çapında bakarsak toplam olarak kullanan bütün 
sektörler 3 trilyon 35 milyon dolar içerisine girip 
gelirlerini artırıyorlar. 

Son zamanlarda sağlıklı yaşam hizmetleri ve 
ürünleri ve sağlık turizmini kullanan işletmeler 
gelirlerini katlamış oluyorlar. Yaşlı nüfus hamam 
ve mineralli suları tercih ederken, genç nüfus da 
bu ürünün yanında tamamlayıcı ürün kullanıyor 
ve parasını bu yöne aktarıyor. Büyüyen bir sektör. 
Termal turizmin toplam gelirinin yüzde 36’sını 
SPA uygulaması kullanmayan işletmeler, yüzde 
63’ünü de SPA uygulaması kullanan işletmeler 
kullanıyor. Aradaki gelir farkı çok fazla. Dünya hari-
tasına baktığımızda gelirin nerede odaklandığını 
ve hizmetin nerelerden alındığını görebiliyoruz. 

TURİZMDE ARTIK
GENÇLERE YÖNELMELİ

 MURAT  TOKER
 İKBAL Termal Otel 

 Müdürü Yardımcısı
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Bunun başında da Asya ve Avrupa ülkeleri başı 
çekiyor. İç ve dış turizm trafiği de bu bölgelerde 
yoğunluk kazanıyor. Bu bölgelerdeki termal su 
kullanımı tamamlayıcı ürünler dediğimiz SPA, 
termal bakımlar ve gençlere hitap eden bölgeler 
olarak toplanmış oluyor. Harcama gelirleri olarak 
başı çeken unsurlar Çin, Japonya, Almanya, Rusya 
olarak sıralayabiliriz. Bu ülkelerdeki termal kulla-
nım, tamamlayıcı ürünler olarak sağlık turizmine 
hitap ediyor. Yani sadece termal suların kullanım-
ları değil, termal kürler halinde 14 günlük 21 
günlük paketler halinde kullanılmasından gelen 
gelirler” dedi. 

Sağlık turizminin, tatil turizminden daha mas-
raflı olduğuna dikkat çeken Toker sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Standart bir yabancı turist bin 250 
dolar harcarken, lüks sınıfındaki spa harcaması 
ve sağlık turizmine yönelen turistin harcaması 
yaklaşık 2 bin dolar civarında bir harcamaya denk 
geliyor. Bu da işletmelerin yüzde 59’luk bir artış 
sağladığını gösteriyor. Yerli turistlerde ara daha 
açık. Normalde yerli turistler 500 dolarlık bir har-
cama yaparken, lüks sınıfına girip sağlık turizmine 
yönelen turistlerimiz de yaklaşık yüzde 159’luk bir 
gelir artışı sağlanıyor.”

İŞLETMELER GENÇ  
NESLE YÖNELMELİ

Toplam işletmelerde termal su dağılımına 
bakıldığında Asya kıtasının önde olduğunu ancak 
gelir olarak da Avrupa’nın önde olduğuna dikkat 
çeken Toker: “Avrupa’da yaklaşık 5 bin, Asya’da da 
20 bin işletme var. Artık termal tedavinin kapsamı 
da yeni jenerasyonla değişiyor.  Sadece havuz veya 
termal kullanımlar değil vücut bakımları, anti-a-
ging’ler, sağlıklı yaşamlar, diyet, beslenme olarak 
termalin kullanım alanı da genişliyor. İşletmeleri 
ne kadar genç nesle yönlendirebilirsek, gelir artışı 
da ona göre artacak. Termal suların kullanımına ve 
işletme sıralamasına bakıldığında Türkiye dünya 
sıralamasında yedinci sırada. Aslında Türkiye bize 

gelir bırakabilecek turistleri çekebilecek bir coğ-
rafyadayız. Genel kaplıca anlayışımız da merkeze 
dağılmış durumda şu anda. Dünyada ilk yedi içe-
risinde, Avrupa’da birinciyiz ama termal varlıkların 
kullanılması ve bundan gelir elde edilmesinde 
Avrupa’da üçüncüyüz. Bu da kaplıca sektöründe 
sağlık turizmini ne kadar ötelediğimizi gösteriyor” 
diye konuştu.

GELİRİN ARTMASI GEREKİYOR
2023 vizyonunda devletin termal turizm kent-

lerini bölgeler haline getirdiğini ve kümülatif bir 
hareket halinde son tüketicinin tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak hale getirilmeye çalışıldığını ifade 
eden Toker: “Burada amaç sadece yaşlı bir potan-
siyele hizmet etmek değil, gelebilecek tüm genç 
potansiyelin de isteklerini karşılayabilmek. Son 
dönemde yatak kapasitesinin arttığını görüyoruz. 
Ancak yatak kapasitesinin artması tek başına çok 
da önem teşkil etmiyor. Gelirin de artması gereki-
yor. İşletmeciler yatak kapasitesi arttıkça biraz riske 
giriyor. Yeni bir rakibin gelmesi pazarın bölünmesi 
demek. Burada da bu turizmi nasıl pazarladığınız 
öne çıkıyor. Turizm tek birey ve kurum olarak değil, 
tüm bir il olarak pazarlanıyor. İlin valisi, belediye 
başkanı, rektörü, önde gelen ticaret odaları bu 
ürünü ön plana çıkarmak için çalışıyorlar. 

Biz Afyonkarahisar’da ilk önce şehri tanıtıyoruz 
ardından yaptığımız hizmetlere geçiyoruz ve 
tercihi misafire bırakıyoruz. Biz otelimizde normal 
yapılanların dışında bizim ‘Map2heal’ adı altında 
hasta takip programını uyguluyoruz. Kalp damar 
hastalıkları bulunan hastaların ameliyat sonrası 
rehabilite olacakları bir ortam oluşturuyoruz. Dok-
torlarımız online bir şekilde hastaların değerlerini 
kontrol edebiliyorlar. Ayrıca bizim işletmemizde 
bulunan hemşireler tarafından da 24 saat bakım-
ları gerçekleşiyor. Artık birebir tüketiciye ulaşmak 
zorlaşıyor. Hasta doktorla ya da hastaneyle doğru-
dan irtibata geçiyor. Önemli olan burada işletme 
olarak bunun içine entegre olabilmek” dedi.
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Hotel Lidya Sardes Thermal & Spa Genel 
Müdürü Gürol Demir, devlet, yerel yönetim, 

sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi ve 
organizasyonun oluşması gerektiğini söylerken, 
Bursa’da termal turizm için Çekirge’ye yakın 
bir mevkiye bin-2 bin dönüm alan sağlanması 
gerektiğini savundu. 

Termal turizmin önemine değinen ve yol ha-
ritasını belirleyen Gürol Demir, Bursa’nın turizm 
geçmişiyle konuşmasına başladı. Demir; “Bursa 
kaplıca turizminde çok eski. 1600’lü yıllarda 
1960-65’lere kadar Termal Turizminin merkeziydi 
Bursa. Yeşil Bursa’ydı. Bakıyorum şu anda Yeşil 
Bursa’yı göremiyorum. Gelen insanlar burada 
huzur buluyordu. 1970’li yıllardan sonra Bursa 
rahmetli Vehbi Koç’un önerisiyle bir sanayi şehri 
olmayı tercih etti. Bursa da o konuda çok başarılı 
oldu. 1970’li yıllardan itibaren kum-güneş-deniz 
turizmi ön plana çıktı. Bursa bu tarihten sonra ter-
mal turizmde yerinde saydı. Maalesef bir ilerleme 
kaydedemedi. Çekirge bölgesinde bulunan birkaç 
otel de şehir otelciliğine dönüştü. Birkaç otel de 
yok şartlarla bu işi götürmeye çalışıyor” diyerek 
tespitlerini ortaya koydu.  

ŞİFA NİTELİĞİ TAŞIYOR
Bursa’nın termal turizm konusunda çok zengin 

olduğunu belirten Gürol Demir; “Sağlık termal tu-
rizminin stratejisini belirleyecek etkenler nelerdir 
peki? Sağlığın insan için önemi, 12 ay kesintisiz 
turizm yapma imkanı, yüksek iş turizm talebi. Ülke 
nüfusları giderek artıyor ve insanlar daha rahat 
yaşamak istiyorlar. Tedavi ve kür programları için 
uygun iklim, çevre, temiz yaşam haklarına sahip 
olması. Şehrin içinde merkezinde bu trafikte 
kür programı yapamayız. Muhakkak açık yerlere 

çıkıp orada programlar oluşturmamız gerekiyor. 
Çevredeki tarihi dokulardan bahsedildi, Bursa bu 
konuda oldukça zengin. Yurdumuzdaki jeotermal 
kaynaklar çok iyi vasıfta ve çeşitlilikte olması ne-
deniyle şifa niteliği taşıyor” dedi.  

YATIRIMCILARIN ÖNEMİ
Engelsiz turizmine de vurgu yapan Demir; “Bu 

çok ihmal edilmiş bir durum. Engelsiz turizmi 
sağlık durumu ile ilgili sınırlandırılmaları olan 
kişilerin kendilerini engelsiz hissettiren ortamlar-
dan istifade etmesi anlamına geliyor. Hem fiziki, 
hem de psikolojik olarak yapılan konaklamalar” 
açıklamasını yaptı. Yatırımcıların önünün açılması 
gerektiğini belirten Gürol Demir konu ile ilgili 
de görüşlerini belirterek; “Buna en güzel örnek 
Turizm bakanlığı Antalya projesini yapmıştı. Devlet 
o dönemde kimseye 5 kuruş para vermedi. Ama 
o projeyi hayata koydu. Dedi ki; Senin inşaat 
ekibin var. Al ben sana hazineden yer veriyorum. 
49 yıllığına yeri var. 5-10 yıl da vergi almayaca-
ğım, yeri kur. Biz o sayede dünya ligine girdik. 
Bu sağlık ve termal turizmde niye yapılmasın. 
Bizim bilgimiz, tecrübemiz var. Hele ki Bursa’da” 
açıklamasını yaptı.  Bursa’nın sağlık turizmine 
birçok etmenler ele alındığında hazır olduğunu 

BURSA TERMAL 
TURİZM’DE

TEKRAR ŞAHLANMALI

 GÜROL DEMİR
 Hotel Lidya Sardes Thermal & Spa 

 Genel Md.
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söyleyen ve projenin hazırlanması gerektiğini 
savunan Demir; “Bursa tarihi dokusu, iklimi, kap-
lıcalarının sularının niteliği, yeterli debisi, ulaşım 
imkanları, sosyal ve kültürel gelişmişliği, nüfusu, 
ekonomik potansiyeli, bilgi birikimi, çok özel 
tarihi hamamları ve 1500 yıllık kaplıca geçmişi 
olan böyle yapılanmaya fikren de hazır olan ayrıca 
yeterli turizm deneyimi de olan bir şehir. Her şey 
var o zaman bir müteşebbis gerekiyor. Bugünkü 
çağdaş anlayış ile sağlık turizminin yapılanmasını 
aynı zamanda artan gereksinimini dikkate alarak 
proje hazırlamak gerekiyor. Projeler için gerekli 
teşebbüse geçilmelidir” ifadesini kullandı. 

SUYUN DEĞERİNİ BİLMELİYİZ
“Yöresel bakış açısıyla halen hizmete devam et-

mek dünyada artan rekabet koşullarında bizi daha 
geriye götürür” diyerek global düşünme tarzının 
benimsenmesi gerektiğini savunan Gürol Demir; 
“Çağdaş insan hastalanmayı beklemeden kendini 
korumayı bilen insandır. Eğer iyi sunulursa termal 
sular insan sağlığı için çok önemlidir. Bunu insan 
sağlığına sunmak hekimin görevidir. Sunma 
şartlarını hazırlamak ise yatırımcının görevidir. 
Dünyayı bir kanser sardı. Bu kanserin sebebi de 
vücutta biriken toksinler. Bu su da bu toksinleri 
atıyor. Bu suyun değerini neden bilemiyoruz? Bu 
sular bilinçli olarak kullanıldığında vücudumuza 
müspet etkiler sağlıyor” açıklamasında bulundu. 

HER YAŞA GEREKLİ
“Termal turizm için kaynağın ana merkezinde 

Çekirge’nin ilerisinde bin 2 bin dönüm bir alan 
sağlanırsa bu sadece Türkiye’nin değil bütün 
dünyanın dikkatini çeker” diyen Demir; “Almanlar 
termal turizmini çok ileri derecede yapıyor. İyi bir 
şekilde incelenmesi gerekiyor. Rusya, Macaristan, 
Slovakya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti de bu alanda 
çok ileride. Japonya’da ise bu bir yaşam biçimi. 
100 milyon kişiye yakın termal turizm hareketi 
var Japonya’da. Kaplıca her yaşta insana gerekli.” 

ÜLKE TURİZMİNE FAYDA SAĞLAR
“Genelde termal bir merkez şehir kurulacaksa 

yapılan en temel hata uygun ekip ve organi-
zasyonun oluşturulamaması. Çünkü siyaset bir 
tarafa çekiyor, devlet bir tarafa çekiyor. Bu işte 
netlik sağlanamazsa enerjiler de boşa gidiyor. 
Proje yol haritasını detaylandıracak, yürütecek, 
sonuçlandıracak ve işletecek ekipler baştan doğru 
şekilde oluşturulmadığında, proje baştan sıkıntılı 
bir hal alıyor. Devlet, yerel yönetim, sivil toplum 
kuruluşları bir araya gelecekler, işi oluşturacaklar 
ardından dördüncü ayak yatırımcıyı katacaklar. 
Ardından termal bölge ilan edilecek, ön hazırlığı 
yapılan bu bölgede aynı sanayi bölgelerinde 
fabrikasını kurduğu gibi planlamada öngörülen 
işletmesini kuracak. Özel teşebbüs bürokratik 
engellemelerden yılmakta. Bursa’da termal bir 
bölge yapmak için yapmamız gereken, aklımızı, 
emeğimizi birikimimizi bir araya getirmek. Bu 
oluşumdan sadece Bursa değil Türk turizmi de fay-
dalanacaktır” diyerek sözlerine son noktayı koydu.



2. Bursa Turizm Zirvesi .................................................................................................................................................................

182



............................................................................................................................................................. 18 - 19 Aralık 2015

183

BUSAT 
OTURUMU - 2



2. Bursa Turizm Zirvesi .................................................................................................................................................................

184

Sağlık Bakanlığı Sağ. Geliştirmesi Genel 
Müdürü Dç. Dr. H. Ömer Tontuş, Bursa’da 

şu anda Pamukkale’de devam eden ‘Termal Kent’ 
gibi bir oluşuma gidilebileceğini belirtirken, Sağ-
lık Bakanlığı ile koordineli çalışma yapılması ve 
yurt dışı görüşmelerinin ortak olması gerektiğini 
söyledi.  

23 Aralık 2013 tarihinden bu yana sağlık tu-
rizminin kendi genel müdürlükleri altında yapı-
landığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Sağ. Geliştir-
mesi Genel Müdürü Hacı Ömer Tontuş, “7 Şubat 
tarihinde ‘Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu’ 
genelgesini hazırladık. Başbakanlıkta yapılan 2 
sunumun ardından, yine Şubat ayında da yayın-
landı. Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’nun 
başkanlığını, yapısı gereğince, Sağlık Bakanlığı 
müsteşarı yürütüyor. Sekretaryası ve toplantı vb. 
etkinliklerin masrafl arı bize ait” dedi. 

Türkiye’nin herhangi bir ürününün artık Made 
in Turkey diye satılamayacağına vurgu yapan 
Tontuş; “Öncelikle yeni bir markamız var artık; 
‘Discover the Potencial… Bundan sonraki süreç-
te Türkiye’nin herhangi bir ürünü yurt dışında 
‘Made in Turkey’ diye satılamaz. Bu yasal çerçeve 
içerisinde uygun değildir ve uyarı alınır. Ben de 
o marka komitesinin bir üyesiyim. Cumhurbaş-
kanımızın görevlendirdiği 7 kişilik bir grup bu 
markanın kullanımını denetler. Biz de Türkiye 
markasına değer katmak adına, aynı renk ve 
aynı yazı karakteriyle ‘Discover the Potencial’ın 
yanına ‘Destination Health’ yani sağlığın merkezi, 
sağlığın kalbi olacağını vurgulayacak bir logoyla 
başladık” açıklamasında bulundu. 

TANITIM KİLİT NOKTA
Sağlık örgütünün tanımının önemine dikkat 

çeken H.Ömer Tontuş, Dünya’daki ticaretin yüzde 
13’ünün sağlıkla alakalı olduğunu ve yaklaşık 5 
trilyon doların yüzde 13’ünün sağlığa aktarıldığını 
belirtti. Bölgemizin para ihraç eden bir merkezin 
ortasında olduğunu açıklayan Tontuş; “Ortadoğu 
kendisi bir ticari değer üretmese bile, paranın ana 
kaynak merkezlerinden biri. Bu açıdan düşünür-
sek bölgenin dinamikleri çok önemli” ifadesini 
kullandı. Sağlık Turizmi’ne bakanlık olarak yeni iki 
tanım getirdiklerini ve artık akreditasyon süreci ile 
pazarlama tekniklerini bu tanıma göre yaptıklarını 
açıklayan Ömer Tontuş; “Ekonomik hareketlilik 
açısından; profesyonel olarak eğitilmiş bireylerin, 
sağlanmış özel koşullar altında, katma değer 
sağlamak adına emek, tecrübe ve bilgi birikimle-
rini ihraç etmeyi amaçlıyoruz” dedi. Uluslararası 
hastaların bilmediği bir ülkede sağlık hizmetini 
almadan önce tanımayı ve tavsiye almayı ihtiyaç 
edindiğini belirten H.Ömer Tontuş, “Tanınmayan 
bir sağlık tesisini ve olanaklarını anlatmamız 
lazım. Tanımadıkları bir hekim; bilimsel yayınları, 
yaptığı ameliyatlar, kişisel özellikler varsa hobile-
rini de eklemek gerekiyor” dedi.

İNSANLAR GÜVEN İSTİYOR
Sağlık turizmini etkileyen faktörler için lise ve 

BURSA’DA 
TERMAL KENT
OLUŞUMUNA 
GİDİLEBİLİR

 H. ÖMER TONTUŞ
 T.C. Sağlık Bakanlığı 

 Sağ. Geliştirilmesi Gn. Md.
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dengi okullardan daha yüksekte mezuniyeti olan 
252 hasta üzerinde anket yaptıklarını ve anketten 
önemli sonuçlar çıktığını açıklayan Tontuş, ulusla-
rarası sigorta anlaşmalarının sınır aşırı maliyetleri 
karşılamasının ilk sırada çıktığını ve insanların 
başka ülkelerde tedavi görmek istediğinde si-
gortalarının bunu karşılamasının hastalara güven 
verdiğini söyledi. 

Sağlık turizmi açısından kurumsal hukuki alt-
yapı ve fiziki, teknik altyapının önemini belirten 
Ömer Tontuş, “Kurumsal hukuki altyapı mevzuatla 
alakalı. Bunun ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 
Fiziki ve teknik altyapıya geldiğimizde de şunu 
söyleyebiliriz; Özel hastaneler iyi durumdaydı. 
Devlet-Şehir hastaneleri de bunu takip ediyor. Tah-
min ediyorum önümüzdeki 5 yıl içerisinde, özel 
hastaneler Devlet Hastaneleri kadar iyi olmaya 
çalışacak. Bu şekilde hizmet kalitesi artacak” dedi.  

7 BAKANLIK ÇALIŞIYOR
“Herhangi bir bakanlığı bir diğerinden daha 

üstün ya da daha etkin görmemek gerekiyor” 
yorumunda bulunan Ömer Tontuş; “Şu anda 
bu süreci Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu 
yönetiyor. Ancak 7 farklı bakanlıktan, 7 ayrı Genel 
Müdür ve altlarında da 3 çalışma grubu var. Bu 
çalışma gruplarından biri mevzuat ve akreditas-
yon çalışmalarıyla ilgileniyor. Akreditasyonla ilgili 
sağlık tesislerinin sahip olması gereken özellikler 
listesi tamamlandı ve onay sürecinde. Eğitim ve 
Planlama Grubu ise eğitimi planlıyor. Türkiye’de 
bu konuda nasıl eğitim verileceği çalışmaları 
sürüyor. Yurt dışında farklı anlaşmalar imzalandı. 
29 Şubat-!9 Mart tarihleri arasında eğitici eğitim 
almak üzere 20 kişilik bir grup ABD’de olacak. 
Döndüklerinde Türkiye’de 2016 yılı içinde 600 
kişilik bir grubu sağlık turizmi adına sertifikalan-
dıracak.”

YURTDIŞINDA OFİSLER AÇILIYOR
“Tanıtım-Pazarlama Çalışma Grubu ise; Kadir 

Has Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul 
Üniversitesi’nden hocaların başkanlığında çalış-
maları sürdürüyor. Devlet bu çalışmalar sırasında 
kendi kendine karar almıyor. Toplam 43 kişi var. 
19’u bakanlıklardan, 10’u üniversitelerden, 4’ü 
özerk, 4’ü de YÖK, TİKA gibi kuruluşlardan, 10’u da 
sivil toplum örgütlerinden. Bu 43 kişi karar alıyor 

ve bunu ilgili kişilerle paylaşıyoruz” dedi.  Sağlık 
turizminde önceliğin güven olduğunu belirten 
Tontuş; “Eğer bir kurumla ilgili güven yoksa o 
hastanenin teknolojik alt yapısı, o hastanede kim-
lerin çalıştığının bir önemi kalmıyor. Bu sebeple 
çalışmalara güven odaklı olarak devam ediyoruz. 
Bunun için bir projemiz var. Yurt dışında 7 farklı 
ülkede ofis açılıyor. Her ofise bağlı 8 ülke var” 
ifadesini kullandı. 

5 YIL İÇERİSİNDE DÖNÜŞÜM
Termal tesis ile termal sağlık tesisinin farklı 

olduğunu ileten Tontuş; “Termal tesis, yaygın 
olarak şu an her yerde bulunan tesisler. Termal 
sağlık tesisinin kadrosunda en az 4 uzman he-
kim bulunur. Bu tesislerde normal bireyler de 
kalabilir ancak servis hizmetlerini sunanların da 
minimum yüzde 40’ının sağlık kökenli mezun 
olması gerekir. Türkiye’deki termal tesislerin, 
termal sağlık tesisine dönüşümünü önümüzdeki 
5 yıl içerisinde yaşayacağız. Termal şehir için de şu 
an bizim çalışmalarımız bitti. İnşaat süreci yüzde 
70’lerde. Pamukkale-Karahayıt’taki şehir 3 milyon 
metrekarelik bir alandır. Köylülerle anlaşıldı ve 
gelecek yaz köy tahliye edilecek. Bu bölgede 
halihazırda 17 bin yatak var. Bunun 14 bini termal 
sağlık tesisi olacak. Travertenlere 6 km mesafede 
olan Karahayıt’a tek bir giriş olacak. Tesis girişinde 
bileğe takılan bileklikle hangi tesis kullanılırsa 
kullanılsın konaklama, yeme-içme tek bir ücrete 
tabi olacak” açıklamasını yaptı. 

TERMAL KENT YAPILABİLİR
Pamukkale’deki tesisin daha iyisinin Bursa’da 

olabileceğini savunan H.Ömer Tontuş; “Hem su 
değerleri açısından hem de şehrin kendisine ait 
özgün değerleri açısından. Bursa bu açıdan çok 
daha iyi bir merkez… Bursa’yı bir adım öteye nasıl 
götürürüz diye düşünülürse 7-8 termal tesisi yan 
yana konumlandırıp, ortak bir bahçeleri olan tek 
bir alanda birleştirilse Bursa’da ‘Termal Kent’ de-
nilebilecek bir alan ortaya çıkabilir. Bunu mutlaka 
sağlamak lazım… Sağlık Bakanlığı’nın akredite 
etme yetkisi var ve o yetki şu an bizde. Bursa’da 
da akreditasyon çalışmalarına başlıyoruz” dedi. 

Sağlık sistemiyle ilgili raporlar çıkardıklarını 
belirten Tontuş; “Serbest piyasa tipi; ABD gibi, 
refah yönetimli tip; Türkiye ve Almanya, katsayılı 
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tip; İskandinav ülkeleri, sosyalist tip; sadece Kü-
ba’da var. Hasta alan ülkeler Refah yönetimli tipte 
olan ülkelerdir. Çünkü serbest piyasa tipli olan 
ülkeler çok pahalı ve hastanın gitmesi için çok 
özel koşullara tabi” ifadelerini kullandı. 

RAPORLAR DEĞERLENDİRİLMELİ
“Katsayılı tipte olanlar bütün masrafların devlet 

tarafından karşılandığı ancak çok fazla bekleme 
sürelerinin olduğu ülkelerdir” diyen Ömer Tontuş, 
“Türkiye gibi refah yönetimli tipli olan ülkeler, 
katsayılı ve serbest piyasa tipli olan ülkelerden 
hasta alır. Türkiye, Güney Kore, Arjantin ve Meksika 
hasta alabilecek konumdadırlar. Dünyada en fazla 
hasta alan ülke Meksika’dır. Çünkü en fazla hasta 
çıkışı olan ülke 23 milyonla ABD’dir. Bunun yüzde 
75’i Meksika’ya gider” dedi. 

Sektörün diğer ülke dinamiklerini iyi kullan-
ması gerektiğini savunan Tontuş; “Ülke raporları 
iyi değerlendirilmeli. Örneğin İngiltere’den yılda 
70 bin hasta tedavi olmak için çıkıyor. Bunlar 
İngiltere’de yaşamaya devam edip, sadece tedavi 
olmak için bir süreliğine dışarı çıkan kişiler. Bunun 
sebepleri ise; tedavinin sunum koşullarında yaşa-
nan sıkıntı, operasyonlardaki uzmanlık algısı ile 
kültürel ve ailesel motivasyonlar” açıklamasında 
bulundu.

BERABER HAREKET EDELİM
“Neler yapılabilir noktasında; hedef hizmetleri-

mizi bilmemiz gerekir, Sağlık Bakanlığı yanınızda 
olmalıdır, İngiltere için hazırlık yapılmalıdır” diyen 
Tontuş; konuşmasını şöyle tamamladı:

“2017 yılında İngiltere’den hasta almaya başla-
yacağız. Türkiye’nin eğer termal turizmden 20 mil-
yar dolarlık hedefine ulaşmak istiyorsa İngiltere 
ve ABD’den hasta almak zorunda. Her iki ülkenin 
devlet ve sigorta kuruluşlarıyla anlaşma yapmalı. 
Ve bu ülkelerle görüşmeye gittiğinizde yanınızda 
Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu’ndan bir kişi 
olsun. Kurulumuz bu konuda talep edenlere 
gerekli desteği sağlıyor. Bir koordinasyon prob-
lemimiz var. Kurumlar yurt dışına görüşmelere 
bağımsız gidiyor. Bu yüzden de bir işe yaramıyor. 
Gelin birlikte gidelim.  Eğer sağlık turizmiyle ilgili 
bir fuar yapılacaksa bizi bilgilendirin. Sizin için bir 
alan kiralayalım. Türkiye’nin sağlık gücünü karşı 
tarafa gösterelim. Yılda iki ülke belirleyip bunu 
gerçekleştirelim. Her hastane grubundan bir 
yöneticiyi ve her hastane grubunun yatak sayısına 
göre belli bir alanı size tahsis edelim ve siz o alanı 
doldurarak kendi hastanenizi tanıtın.” 
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Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzman Yar-
dımcısı Sümeyra Demir Yıldız, 50 milyar 

dolarlık hizmet ihracatı olduğunu belirtirken, 
bakanlık olarak birçok konuda hizmet verdiklerini 
söyledi. Yıldız, bu hizmetlerden faydalanmak için 
bakanlığa başvuru yapılması gerektiğini ifade etti. 

Ekonomi Bakanlığı’nın teşviklerini ve bu teşvik-
lerin nasıl işlediğini anlatan Ekonomi Bakanlığı 
Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Sümeyra Demir Yıl-
dız, 157 milyar dolarlık ihracatın 50 milyar doları-
nın hizmet ihracatı olduğunu söyledi. Yıldız; “Soru 
çok fazla, sektör sürecin nasıl işlediğini öğrenmek 
istiyor. Bizim 500 milyar dolarlık gibi bir ihracat 
hedefimiz var. Bunun 150 milyar doları hizmet 
ihracatı hedefi. Türkiye şu an hizmet ihracatında 
16. sırada ve Dünya’da yüzde 1’lik bir paya sahip. 
Dünya Ticaret Örgütü’nün verilerine göre 2014’te 
Türkiye’nin 50 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı 
varmış. Toplam ihracatımız 157 milyar dolar ve 
bunun 50 milyar doları hizmet ihracatı. Bu büyük 
bir rakam ve biz dış ticaretteki cari fazlayı sadece 
hizmetler kaleminden veriyoruz. 2002’de 14 
milyar dolarken şu anda 50.3 milyar dolar. Bu 10-
12 sene içerisinde gelinen iyi bir noktadır” dedi.  

PEK ÇOK GERİ DÖNÜŞ ALDIK
Bu aşamada iki karar yürüttüklerini belirten Sü-

meyra Demir Yıldız;” 25 Haziran 2012’de bir karar 
yayınlandı. Bu kararla beraber Türkiye’nin döviz 
kazandırdığı hizmet gelirlerinin artmasına yönelik 
bir takım devlet programları verilmeye başlandı. 3 
sene içerisinde özel sektörle, firmalarla, STK’larla 
görüşmelerimizde bu desteklerin ne yöne doğru 
gitmesi gerektiğiyle ilgili pek çok geri dönüş 
aldık. Geçen Haziran ayında kararımızı yeniledik. 
2015/8 sayılı yeni 2012/4’ü biraz geliştirdik. 

Daha sonra da hizmetler sektörüne ‘Turqualty’ 
programını dahil ettik. Turquality İhracat Genel 
Müdürlüğü’müzün mal sektörüne yönelik büyük 
bir destek programıydı. Ancak biz hizmetler sek-
törünü de programın içine dahil ettik. Belirli bir 
noktaya gelmiş, markalaşmış ya da markalaşma 
yoluna gelmiş firmalarımıza Turquality desteği 
veriyoruz” açıklamasında bulundu.  

BİRÇOK DESTEK VERİLİYOR
“2015/8’e değinecek olursak sağlık, bilişim, 

eğitim, film ve yönetim danışmanlığına destek 
veriyoruz” diyen Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bizim dairemiz sağlık kuruluşları, sağlık turizmi 
şirketleri, film yapım kuruluşları ve havayolu 
şirketlerine bakıyor. Verdiğimiz destekler; Pazar 
araştırması raporları. Bunlar işbirliği kuruluşla-
rına verdiğimiz destekler. İşbirliği kuruluşları 
daha geniş ağlarla çalıştıkları için onlara yönelik 
verdiğimiz destekler sağlık kuruluşları ve sağlık 
turizmi şirketlerine göre biraz daha kapsamlı. 
Tanıtım ve pazarlama desteği, en çok kullanılan 
desteğimiz. 4 yıl için verebiliyoruz. Birim desteği 
veriyoruz. Danışmanlık desteği veriyoruz, yurt dışı 
pazarlarına açılmak isteyenlere acenta, komisyon 
desteği veriyoruz. 2015/8’le birlikte dahil olan 

BAKANLIKTAN 
HİZMET ALMAK

İÇİN BAŞVURMANIZ 
YETERLİ

 SÜMEYRA DEMİR YILDIZ 
 Ekonomi Bakanlığı
 Dış Ticaret Uzmanı
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hizmet sektörü rekabet gücünün arttırılması 
projeleri için destek veriyoruz. Yurt içine özel, yurt 
dışına yönelik olmak kaydıyla tanıtım pazarlama 
etkinlikleri veriyoruz. Sağlık kuruluşlarına eğitim 
desteği veriyoruz. Tercümanlık desteği veriyoruz. 
Bu herhangi bir bilgi ya da belgenin tercümesi 
değil, personele yönelik bir destektir.”

BAKANLIĞA BAŞVURU YAPILIYOR
“Yurt dışından getirilen ve hasta yolu dediğimiz 

bir destek var. STK’lara verdiğimiz ticaret alım 
heyeti destekleri var. Bakanlık olarak heyetle-
re çok önem veriyoruz. Alım heyetleri özellikle 
sağlık turizmi açısından çok önemli bir yer teşkil 
ediyor. Desteklere bu alım ve ticaret heyetleri 
başvurabiliyor. Bu yüzden eğer yoksa mutlaka 

alım ve ticaret heyetleri oluşturulmalı. HİSAR 
Projesi desteğimiz var. Bakanlığımızın, hizmet 
sektörü rekabet gücünün artırılması için sadece 
STK’lara yönelik bir desteği. Burada sektör ayrı-
mımız yok, bütün sektörler başvurabiliyor. Buna 
kısaca ‘Kümelenme Projesi’ de diyebiliriz. STK’lar 
ve etrafındaki yararlanıcılar birlikte, bir projeyle 
bize başvuruyorlar. Proje sonlanana kadar onlara 
destek veriyoruz. Yurt dışı fuar, festival, film mar-
ket programları desteklerimiz var. Bunun için ne 
yapılması gerekiyor? Bakanlığımıza başvurunuzu 
yapıyorsunuz. Başvurunuz bizim dairemizdeki 6 
uzmandan birine ulaşıyor. Eğer iyi bir dosyaysa 
1 ayda sonuçlandırabiliyoruz. Eksiği varsa eksik 
olduğu yazılıyor. Tahakkuk da dahil olmak üzere 
en fazla 3 ayda tamamlanıyor.”
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SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİNİN 
BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

B2B Encounter Genel Müdürü Mert Akkök, 
“Genel olarak bütün endüstrileri pazarlama, 

yollarına göre 3 kategoriye ayrılır” derken, B2B, 
B2C ve B2G ile ilgili bilgiler verdi. Akkök, göçmen 
şehri olan Bursa’da derneklerden yola çıkarak 
bir pazarlama yöntemi geliştirilebilir” ifadesini 
kullandı.

 Mert Akkök, sağlık turizminin şu anda sadece 
Türkiye’de değil, dünyada çok popüler bir iş kolu 
olduğunu belirterek sözlerine başladı. “Birçok 
irili ufaklı işletme büyük hastane gruplarından 
küçük kliniklere, turizm şirketlerinden sigorta 
şirketlerine kadar herkes sağlık turizmine yatırım 
yapıyor” diyen Akkök; “Sağlık turizminde belirli 
bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Yurt 
dışından hasta kabul ederek, hasta alarak iyi ve 
kolay para kazanıldığını zannederek bunun bir 
anda kolay olacağı zannediliyor. Çok sayıda işlet-
me bu işe bir hücum halinde. Ama bunların büyük 
bir kısmı bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde zaman 
harcıyorlar. Bir süre sonra burada bir şey bulama-
dan geri dönecekler. Ya da bazıları zaten bu işin 
içinde olan mevcut oyuncular, onlar güçlenmeye 
devam ediyorlar. Sağlık turizminde pazarlama 
yöntemlerine değinmek istiyorum. Nasıl bilinçli 
bir şekilde para kazanabiliriz, işletmemizi nasıl 
büyütebiliriz?” ifadelerini kullanarak sözlerine 
devam etti.  

3 KATEGORİYE AYRILIYOR
“Genel olarak bütün endüstriler pazarlama 

yollarına göre 3 kategoriye ayrılır” açıklamasını 
yapan Akkök bunların “B2B, B2C ve B2G” oldu-
ğunu söyledi. 3 kategorinin tanımına değinen 
Mert Akkök; “B2C yani Busines to Consumer; Son 
tüketiciye yönelik pazarlamadır. Ürünlerini doğru-

dan son tüketiciye satan sektörlerin yöntemidir. 
Perakende sektörü gibi... 

B2B yani Busines to Busines; Bir endüstri ürü-
nünün alıcısı da satıcısı da profesyonel kurumlar 
olan yöntemdir. Oteller ve turizm acenteleri 
arasındaki ilişki tipik bir B2B örneğidir.

B2G yani Busines to Government; ürün ve 
hizmetlerini devlet kurumlarına, kamuya satan 
sektörlerin kullandığı yöntemdir. Savunma sanayi 
ya da veri yazılım şirketleri örnek verilebilir” dedi. 
Sağlık turizminin bu 3 kategoriye eşit olarak gir-
diğini sözlerine ekleyen Akkök; “Hem devletle, 
hem son tüketiciyle hem de aracılarla iş yapan 
bir sektör. B2C kategorisinde genellikle bildiğimiz 
konvensiyonel TV reklamları, medya reklamları, 
basın ilanları veya billboardlar veya şimdi daha 
da popülerleşen dijital pazarlama yöntemleri 
bulunuyor. Bu kategorilerin her birinin belli başlı 
pazarlama enstrümanları var” açıklamasını yaptı. 

ÇABUK SONUÇ ALMALIYIZ
Sağlık turizminde kategorilerin kullanımında 

nasıl sonuca ulaşılabileceğini anlatan Mert Akkök; 
“B2B kategorisinde genelde etkinlikler, kongre, 
fuar vb. B2G kategorisinde ise doğrudan resmi 

SONUCA ULAŞACAK
KATEGORİYİ 
BELİRLEYİN

 MERT AKKÖK
 B2B Encounter Gen. Md.
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anlaşmalar pazarlama enstrümanıdır. Bütün bu 
kategorilerin dışında özel bir pazarlama ens-
trümanı var; kulaktan kulağa reklam. Bir ürün 
veya hizmeti iyi sağlıyorsanız ve bunu duyura-
biliyorsanız, PR’ını tanıtımını yapabiliyorsanız 
her üç kategoride de etkili olacak bir pazarlama 
enstrümanına sahipsiniz demektir. 

Sağlık turizminde bu pazarlama enstrüman-
larının hangisini ve nasıl kullanmalıyız? Nasıl 
daha çabuk sonuç alabiliriz? B2G kategorisindeki 
pazarlama enstrümanları yani devletle resmi an-
laşmalar yapmak en çabuk sonuç veren ama bir o 
kadar da çabuk götüren bir metot. Bulunduğumuz 
coğrafyada Irak ve Libya gibi sağlık sistemi çökmüş 
ülkelerle anlaşma yaparak hemen hasta almaya 
başlayabilirsiniz. Ancak yöneticileri değiştiğinde 
bu anlaşmayı kaybedebilirsiniz” dedi.

GÖÇMENLERDEN YOLA  
ÇIKILABİLİR

B2C kategorisinin kalıcı ve uzun vadeli sorun-
lara götüren bir pazarlama metodu olduğunu 
belirten Akkök; “Son tüketiciye yönelik pazarlama 
enstrümanlarıdır. Hastayı memnun etmeye yöne-
lik çalışmalar daha kalıcı ve uzun vadeli sonuçlar 
verir. En çok yapılan hata da budur. Hastayı ya da 
tatilciyi giriş yaptıktan sonra unutmamak gerekir. 
Hastanın ya da müşterinin oradan memnun 
olarak ayrılması oraya tekrar gelmesini sağlar. 
Sağlık turizminde pazarlama enstrümanları; son 
tüketiciye yönelik, kamu kurumlarına yönelik 
ve profesyonellere yani sigorta şirketlerine ve 
acentelere yönelik olmalı” açıklamasını yaptı. 
“Kendimize bazı enstrümanlar icat edebiliriz” 
diyerek sözlerine devam eden Mert Akkök; “Bu-
lunduğunuz coğrafyaya göre veya kendi spesifik 
ürününüze göre. Yani bazı kliniklerin kendilerine 
has tedavi yöntem ve teknikleri olabiliyor. Örneğin 
Bursa’daki gibi kaplıcaları üzerinden buna ihtiyaç 
duyanlara yönelik bir çalışma olabilir. Bursa bir 
göçmen şehri... Bu gruplara yönelik, onların der-
neklerinden yola çıkarak bir pazarlama yöntemi 
geliştirilebilir” ifadesini kullandı. 

BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ
“Kendi bölgenize, kendi ürününüze özel yeni 

enstrümanlar da icat edebilirsiniz” diyen Akkök 
sözlerine şöyle devam etti: “Bu 3 kategorideki 

enstrümanları kullanırken dikkat edilmesi ge-
rekenler; B2C kategorisinde; Tüketim sonrası 
hizmetler çok işe yarar. Bir ameliyat sonrası has-
taya ücretsiz bir check-up hediye edebilir ya da 
doktoruyla telekonferans gerçekleştirebilirsiniz. 
Hasta takip edildiğini, hatırlandığını, o sağlık ku-
rumu tarafından unutulmadığını görerek o sağlık 
kurumuna aidiyet duygusu geliştirir. 

Devam tedavileri hasta memnuniyetini çok 
etkileyen bir yöntemdir. B2G kategorisinde; ge-
çici olma riski taşıyan kamu görevlisiyle anlaşma 
yaparak ilerlemek risklidir. Programı ya da projeyi 
uzun süre yürütebilecek bir kamu görevlisiyle 
iletişim kurun. Beklentileri kısa vadeli tutmalı ve 
yedekli çalışılmalı. Bir devletle anlaşma yaparken 
meslektaşlarınızla ortak hareket etmelisiniz. 
Türkiye STK’lar ve kümelenmeler anlamında iyi 
bir noktada. Birlikte hareket edildiğinde, devlet 
desteğini de arkanıza alırsınız. Kamuya giderken 
denenmiş, başarılmış örneklerin dosyalarıyla 
gitmek ve somut konuşmak sonuç verir.”

ÜLKELERDEN SADIK KURUM  
SEÇİLMELİ

“B2B kategorisinde; başka bir ülkede, aracı bir 
kurumla çalışmanız gerekiyorsa bunlardan bir ya 
da ikisini seçip onlara yatırım yaparak, kaynak ak-
tararak büyütmeniz daha yararlı olacaktır. Bunun 
sonucunda size para kazandırarak para kazanan 
bir aracı olduğu için kendi işini büyüttüğü sürece 
sizin işinizi de büyütmüş olacak. Turizm sektörün-
de otelcilerle turizm acentelerinin ilişkisi buna iyi 
bir örnek.” 

Her ülkede size sadık 1-2 aracı kurum seçil-
mesinin işi kolaylaştıracağını söyleyen Mert 
Akkök; “Sadece kendi çabalarınızla onlarca farklı 
ülkede, binlerce farklı müşteriye hitap eden bir 
pazarlamayla uğraşamazsınız. Yorucu ve masraflı 
olur. Ama her ülkede, size sadık 1 veya 2 aracı 
kurum seçip, onları desteklemek sizin de işinizi 
kolaylaştırır. Oteller şu anda fuarlara acenteleriyle 
birlikte katılıyor. Sağlıkta da bunun geleceğini 
düşünüyorum. Destek vererek bir takım aracıları 
büyütmeniz gerekiyor ki işiniz kolaylaşsın. Bunu 
yapabilir ve adacının sadakatini kazanabilirsek işi-
mizi kolaylaştıracaklar ve bizi güçlendireceklerini 
düşünüyorum” dedi.



............................................................................................................................................................. 18 - 19 Aralık 2015

191

TÜRSAB 
OTURUMU - 4



2. Bursa Turizm Zirvesi .................................................................................................................................................................

192

 

Turizmde çevrenin önemine değinen ve 
birçok değerli ve detaylı bilgiyi dinleyenlere 

sunan Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisi Doç. 
Dr. Nezih Kamil Salihoğlu, otel sahiplerine çev-
reye duyarlı tesis belgesi almaları için tavsiyede 
bulundu. 

Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisi Doç. Dr. 
Nezih Kamil Salihoğlu, çevre duyarlılığının turiz-
me etkisini konu aldığı konuşmasına; “Turizmci 
değil ama bir çevreci olarak bu işlem nasıl olma-
lıdır diye sorguladım” diyerek başladı. 

Salihoğlu; “Çevre; hayatın gelişmesinde etkili 
olan doğal, toplumsal ve kültürel faktörlerin 
tümüdür. Bu bütünlük önemli çünkü aslında 
sadece su, hava, toprak değil, üzerinde yaşayan 
tüm canlı fl orasıyla birlikte dünyayı oluşturuyo-
ruz ve bu ekosistem içerisinde bir arada yaşama 
zorunluluğumuz var. Turizm dinlenme, eğlenme, 
görme ve tanıma amaçlarıyla yapılan geziyi tarif 
ediyor. Turizm tamamen ekonomik sebeplerden 
dolayı önemlidir. Birleşmiş Milletler’in turizmle 
ilgili 2015 dokümanına göre, toplam gayrisafi 
milli hasılanın yüzde 9’unu turizm oluşturuyor. 
Bu pastanın paylaşımıyla ilgili yaklaşık 11 işten 
1’i de turizmle bağlantılı bir sektöre ait bir yapı 
içeriyor. 1.5 trilyon dolarlık ihracat esaslı bu pas-
tayla ilgili ülkeler bir paylaşım kavgası içerisinde. 
Ülkemiz olarak biz de bunun farklı ayaklarıyla ilgili 
payımıza düşeni alma çabasındayız. Turizmle ilgili 
istediğimiz kadar farklı bina, yapı oluşturalım, 
istediğimiz kadar alt yapı hizmetleri sunmaya 
çalışalım sonuçta insanların geldiği, gördüğü yer-
lerle ilgili ana unsur çevredir” bilgilerini vererek 
turizmde çevrenin önemine değindi. 

KİRLİLİK MİNİMUMDA TUTULMALI
“Herhangi bir yere gittiğimizde öncelikle yerin 

mevcut doğal yapısını yani çevresini görmeye 
gideriz” diyen Doç. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu, 
1960-1970’li yıllardan sonra girilen ikilemde 
turizmle ilgili çevresel etkinin ne olabileceğinin 
sorgulandığını söyledi. Salihoğlu; “Özellikle 
kitle turizmi konusunda gelen turistin yarattığı 
olumsuz etkinin yanında, turist çekebilmek için 
yapılan tesisler, alt yapı çalışmaları ve oluşan ran-
tın paylaşılması sırasındaki hoyratça davranılma 
süreci bu ikilemi yaratmıştır.  Ekonomik olarak bir 
gelir elde ediliyor ama kaybedilenler neler diye 
sorgulanmaya başlanmış. 

Kayıplardan biri biyoçeşitlilik. Öncelikli bir 
konu değil ama bilim dünyasında tartışılan bir 
konu. Uludağ gibi endemik türlerin yoğun olduğu 
ortamlarda bir turistik faaliyet öngördüğünüzde 
karşınıza öncelikle biyolojik çeşitlilik konusunda 
koruma tedbirleri geliyor. Yeni bir faaliyeti yap-
madan önce aslında tüm doğayı kurgulamanız, o 
yapının içine girmeniz gerekiyor. Doğru yapmak 
istiyorsanız, çevresel etki denilen bir süreçten ge-
çirmek zorundasınız. Eğer herhangi bir insan faali-
yeti sonucunda atık oluşacaksa ve çevresel kirlilik 
meydana gelecekse bunu minimumda tutmaya 
çalışıyoruz. Kavramsal modeller ve mühendislik 
hizmeti vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

ÇEVREYE DUYARLI 
TESİS

BELGESİ ALINMALI

 NEZİH KAMİL SALİHOĞLU 
 Uludağ Ünv. Çevre Mühendisliği
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KENDİMİZİ SORUMLU TUTMALIYIZ
Doç. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu, sürdürülebilir 

turizm kavramının sürdürülebilir çevre ile doğru-
dan bağlantılı olduğunu söylerken; “Temel sebep 
hem kaynakların doğru şekilde yönetimi hem de 
bu işin uzun vadede nasıl yürütülebileceğiyle 
ilgili. 1972 yılında ilk defa Birleşmiş Milletler 
tarafından bir ilkeler listesi ortaya çıkarılıyor. Bu-
rada ilk defa yenilenebilir kaynak kavramının ne 
olduğu, özellikle petrol sorgulanmaya başlıyor. 
Hammaddenin temini, ekonomik olarak sürdü-
rülebilirliği, hangi ürünlere dönüştürülüp tekrar 
geri kazanılabileceği ele alınıyor. 1992 yılında 
düzenlenen bir konferansta ‘kirleten öder’ ilkesi 
uluslararası hukuka giriyor. Bunun prensibi yaptı-
ğınız çalışma sonucunda bir kirlilik yaratıyorsanız, 
bundan doğacak maliyetlere de katlanırsınız. 

2002’de Johanneburg’da önemli bir sürdü-
rülebilirlik kalkınma zirvesi gerçekleşti. Bu zirve 
ekonomik gelişme olmalı, sosyal gelişme olmalı 
ama çevrede korunmalı ayak üzerinde oluştu. Çev-
reyi koruyalım dediğimizde diğerleriyle çelişen bir 
yapı ortaya çıkıyor. Hammaddeyi temin etmeden, 
oteller yapmadan, maden çıkarmadan bu ilerleme 
nasıl gerçekleşecek. Türkiye’nin uluslararası pek 
çok anlaşmada imzası var. Avrupa ülkelerindeki 
gibi bundan sonra doğacak maliyetlerden ken-
dimizi sorumlu tutmalıyız. Özellikle hava, su ve 
toprak kirliliği yarattığınızda bunları çok yüksek 
maliyetler ödeyerek geri döndürebiliyorsunuz. 
Teknoloji ve yapılan çalışmalar gösteriyor ki, 
önleyici faaliyetlerle bu işi sürdürmek daha az 
maliyetli. Kaynağında atığın oluşumunun engel-
lenmesi, geri kazanılması mümkün olduğunda 
daha sürdürülebilir sistemler elde ediyoruz” 
yorumunda bulundu.  

TÜRKİYE’DE RİSK ALTINDA
 “Avrupa Birliği’ne bağlı Çevre Komisyonu’nun 

gündeminde hava kirliliği, biyoçeşitlilik, iklim de-
ğişikliği, arazi kullanımı ve su konusunda önemli 
maddeler var” ifadesini kullanan Salihoğlu söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Avrupa Konseyi’nin aldığı 
kararlara göre oluşturulan bu kararlarda havza 
yönetimi ile ilgili önemli bilgiler var. Türkiye’nin 
de dahil olduğu Avrupa, Kıta Avrupa’sı ve Avrupa 
Birliği’nin yayılmayı düşündüğü hinterland’da 
yapılan çalışma da Türkiye’nin su havzaları ana 

kaynak olarak gösterilmiş. Avrupa Birliği ‘Çevre’ 
ana başlığındaki çalışmalar sona erdiğinde Türki-
ye’nin tüm su havzalarımızın nasıl yönetileceğiyle 
ilgili kararları, bizim de kabul ettiğimiz yönetme-
liklerle sürdürecek. 

Paris iklim zirvesinde 2050 yılına kadar 2 dere-
celik bir sıcaklık artışı öngörüldü ve 1.5 derecede 
karar kılındı. 1.5 derecelik bir artış bulunduğumuz 
çevre içerisinde büyük bir problem değildir. Ancak 
dünyada iklim değişikliğine sebep olduğunuzda 
bu yaklaşık 50 cm ile 1 metrelik bir su değişik-
liğine yol açıyor. Deniz seviyesindeki 1 metrelik 
bir yükselmede Hollanda diye bir ülke kalmıyor. 
Türkiye’de bu risk altındaki ülkelere dahil. Antalya, 
Bodrum, Marmaris gibi deniz seviyesinde olan 
ve turizm potansiyeli olan yerlerin 2050 yılına 
kadar en az 1 metre suların altında kalacağı dü-
şünülüyor.” 

POTANSİYEL KULLANILMALI
“Avrupa Birliği’nin çevre ile ilgili tüm yönet-

meliklerini kabul etmiş durumdayız. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından belli standartlar ve 
denetimler getirildi. ‘Çevreye Duyarlı Tesis’ belgesi 
olan 4600 civarında tesis var. Olmayanlarında 
almasını öneriyoruz çünkü burada bir potansiyel 
görüyoruz. Çevre bizim için bu tür aktarımlardı kul-
lanabileceğimiz bir imaj meselesidir. Reklamlarda 
kadın, çocuk temalarının yanında çevre teması 
üçüncü başlık... Otomotiv ve beyaz eşya firmaları 
kendilerini ‘en çevreci’ olarak lanse ediyorlar.  
Bunu Pazar paylarının bir yapısı olarak görmeye 
başlayarak satışlarını artırıyorlar. Avrupa Birliği 
ülkeleri bu riskler altında nereye kaçacaklarını 
tartışıyorlar ve coğrafi şartları, su kaynakları ve 
deniz seviyesinden yüksekliği sebebiyle Türkiye, 
Avrupa’nın kaçmayı planladığı yerlerden biri. 
Japon bilim adamlarının yaptığı çalışmaya göre 
tüketici davranışını değiştirmeden hiçbir şekilde 
planlanan karbondioksit emilimine ulaşamayız. 
Bilinçsizce üretmeye ve tüketmeye devam etti-
ğimiz müddetçe belirlenen hedefler tutmuyor.” 

TAAHHÜDÜ DAHA YAKALAYAMADIK
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve ulusla-

rarası anlaşmalardan dolayı bütün sürece dahil ol-
duğunun altını çizen Doç.Dr. Nezih Kamil Salihoğ-
lu; “Avrupa Birliği’ne 2023 yılına kadar 58 milyar 

BURSA’DA 
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Euro civarında çevre yatırımı yapma taahhüt ettik. 
Gelinen noktada ülke olarak çabalarımız var an-
cak taahhüt ettiğimiz değerleri yakalayamadık. 
Avrupa Birliği’nin şanslı dönemlerini de kaçırdık, 
çünkü bu finansmanın yüzde 20 yüzde 30”luk bir 
kısmını Avrupa Birliği karşılayacaktı. Bu maliyetler 
kamuya ve özel sektöre yansıyacak. Bunlardan biri 
de turizm sektörü olacak. Yapılacak tesisin çevresel 

etkilerinin değerlendirilmesi ve oluşacak etkileri 
gidermekle ilgili yatırımların planlanması gere-
kecek. Üzerinde yaşadığımız gezegenin sahibi 
gibi davranıyoruz, aslında sadece bir parçasıyız. 
Bu ekosistemi doğru kullanmadığımız sürece, 
olumsuz etkilerini turizm sektöründe de görece-
ğiz” görüşlerine yer verdi. 
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Uludağ Üniversitesi Turizm Bölümü Öğ-
retim Görevlisi Nazife Küçükaslan, imaj 

anlamında Bursa’nın turizminin oturmadığını 
söylerken, çekiciliğin korunması ve eko turizm 
alanlarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. 

Nazife Küçükaslan, Bursa’nın turizmle ilgili pek 
çok hammaddesi olduğunu söylerken, çevresel 
faktörlerin kaldırılması durumunda şehrin turist 
çekemeyeceğini belirtti. Küçükaslan; “Dağı, gölü, 
kültürü, yemeği ve daha birçok malzememiz 
mevcut. Kent içine baktığımızda kent içinde inanç 
turizmi, kongre turizmi, kültür turizmi dediğimiz 
alanlarda belirli kaynakları kullanıyoruz. Ama bu 
kaynakların bizim için yeterli olup olmadığını ve 
ne yapmamız gerektiğini görmemiz gerekiyor. 
Turistik ürün seyahati boyunca turistlerin yarar-
lanabildikleri konaklama, yeme-içme, ulaştırma, 
eğlence ve diğer pek çok hizmetin bileşeni şeklin-
de tanımlanıyor. Ama turistik ürünün ana bileşeni 
çevresel faktörlerdir. Oteliniz, eğlence tesisleriniz 
var ama turistin gelmesi için asıl neden olan 
çevresel faktörleri ortadan kaldırdığınızda turist 
kalmak için otelinize gelmeyecektir. 

Turistik ürün dediğimizde iki ana bileşenden 
bahsediyoruz; maddi kaynaklar, maddi olmayan 
kaynaklar. Maddi kaynakları eğer paranız varsa 
oluşturursunuz ama maddi olmayan kaynakları 
yok ederseniz yerine koyma şansınız yok. Turistik 
ürünler arasında turisti seyahate özendirmeye 
yarayan doğal, kültürel, tarihsel, sanatsal ve tekno-
lojik varlıkların yanı sıra tek başına seyahat nedeni 
olmamakla birlikte yoklukları seyahatin yapılması-
nı olanaksız kılan otel, lokanta, eğlence ve alışveriş 
merkezleri de turistik ürün bileşenleridir. Ancak 
ana unsur olarak turizm çekiciliklerini ele almak 
gerekiyor. Bir başka tanıma göre turistik ürün; 

turistik seyahati ve geçici konaklamalarından 
doğan gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte 
olan mal ve hizmetleri karşılamamızda oluşan bir 
pakettir” ifadelerini kullandı.  

İMAJ ÇOK ÖNEMLİ
“Çevre kirliliği olan ya da gelen turistin tacize 

uğradığı bir bölgede çok iyi tesisleriniz de olsa bir 
anlamı yoktur” diyen Küçükaslan; “Gelen turist 
rahat hareket edemiyorsa turisti getiremezsiniz. 
Bursa’da en önemli konulardan biri halkın eği-
tilmesidir. Bununla ilgili çalışmaların mutlaka 
yapılması gerekiyor. Turistik ürünleri oluşturan 
en önemli unsurlardan biri çekicilik... Bursa’nın 
pek çok çekiciliği var; longozu, dağı, gölü, şelale-
leri var. Bunlardan ne kadar yararlanabildiğimiz 
önemli. Bursa’nın bir ulaşım problemi yok ama 
kullanım problemi var. Değerlendirme ve pazar-
lama problemleri var. Turizm işletmeleri mevcut... 
Son 5 yılda büyük atılımlar kaydedildi. Yatırım ya-
pılması potansiyel olduğunu gösteriyor. İmaj çok 
önemli. Bursa dendiğinde akla hala sanayi geliyor. 
Bu anlamda Bursa’nın turizmini oturtamadık. Ola-
nak ve hizmetler konusunda Bursa’nın gelişmesi 
turizm açısından çok önemli. Eğer elimizdekileri 
koruyabilirsek, Bursa’ya turistin gelmesi için çok 

TURİZMLE 
UĞRAŞIRKEN
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fazla neden var. Ancak var olanı korumak yerine 
yenisini yapmak gibi bir özentimiz var. Çekicilikleri 
korumak zorundayız” açıklamasında bulundu.  

ÇEKİCİLİĞİ YOK ETMEMELİYİZ
Turizme açılan yerlerde çekiciliğin yok edil-

memesi gerektiğini savunan Nazife Küçükaslan; 
“Dünyada sadece 5 tane olan Longoz ormanları 
turizme açıldı ancak ormanların bulunduğu 
alana kadar araç girişine izin verildi. Yine Uluabat 
gölündeki motorlu kayıklar sadece burada yaşa-
yan sumru kuşlarını ürküttüğü için üremelerini 
olumsuz etkiledi. Motorlar ayrıca nilüferlerin kök-
lerini kesiyor. Ne yapmak gerekir, sürdürülebilir 
turizm yapmak gerekir. Turizme açıp, çekiciliği 
yok ettikten sonra koruyacak bir şey kalmıyor. 
Uluabat’taki Nilüferlerin oranı yüzde 40, Lon-
goz ormanlarındaki Nilüferlerin oranı yüzde 55 
oranında azaldı. Bunun 2 nedeni var deniz ve 
göl arasından kum çekilince tuzlu su göle karıştı 
ve tuzlu su nilüferleri öldürdü. Turizme açılma-
sıyla çöpler göle atıldı ve bu atıklar nilüferlerin 
köklerini kapatarak hava almalarını engelledi 
ve nilüferleri öldürdü. Elimizdeki çekicilikleri iyi 
değerlendirmek zorundayız. Önemli olan, geliri 
kent merkezinde ve kent dışında 

hareket ettirmek. Bursa merkezi ve ilçeleriyle 
önemli bir turizm potansiyeline sahip. Yenişehir ve 

İnegöl’deki Osmanlı evlerini Safranbolu gibi 
değerlendirebiliriz” dedi.  

EKO-TURİZM YAPILABİLİR
Nazife Küçükaslan, çevreyolu yatırımlarının 

Karacabey ovasının kaybına neden olduğunu 
belirterek; “Ne kadar kolay ulaşılırsanız o kadar 
çok turist alırsınız. Bursa’ya ulaşım konusunda 
yeni yatırımlar yapılıyor. Ancak ulaşımın Bursa’ya 
getirisi ve götürüsü ne olacak bunları doğru 
planlamak gerekiyor. Çevre yolu yatırımları Ka-
racabey ovasının kaybına neden oluyor. Ovada 
sanayileşme gibi büyük bir baskı var.  Orada yeni 
sanayi bölgeleri yaratılmaya çalışılıyor ancak biz 
Karacabey’i tarımın merkezi olarak biliyoruz. 
Bursa’nın tarımsal kaynaklarını yani çekiciliğini 
yok ediyoruz. Sanayi bölgesi yapmak yerine 
köy turizmine açarak, eko-turizm olarak değer-
lendirmeyi tartışmakta fayda var. Turistik ürün 
bileşenlerinin en önemlilerinden biri de turizm 

işletmeleridir. İnsanların turizm amacıyla hizmet 
üretimi almaları gerekiyor. Konaklama, yeme-iç-
me gibi ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Bir yer 
turizme açılacaksa öncelikle yatırımlarının, alt 
yapısının bitirilmesi gerekiyor. Sonrasında da 
üst yapının bitmiş olması gerekiyor. Eğer alt yapı 
tamamlanmadan üst yapı olan oteller vs yapılırsa 
sonuç hüsran olur” dedi.

İMAJI ÜSTE ÇIKARMALIYIZ
İmajın en önemli unsurlardan biri olduğuna 

dikkat çeken Küçükaslan sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İmaj, bir dizi bilgilenme sürecinin sonucunda 
kişinin geliştirdiği ve sürdürdüğü, nesnel ve 
öznel yargıların toplamıdır. Avrupa’da Türkiye 
imajı nedir diye sorulduğunda pek de olumlu bir 
imaj elde edemiyoruz. Bunun içerisinde Bursa’ya 
baktığımızda Bursa imaj olarak farklı niteliklerle 
algılanıyor. Turizm amacıyla bunu nasıl yönlen-
direbiliriz bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. 
İmaj turistik tanıtım açısından son derece önem-
lidir. Turistin herhangi bir turizm ürününü tercih 
etmesindeki en önemli nedenlerden biri, ürünün 
sahip olduğu imajdır. İmajı üste çıkarmamız 
gerekiyor. 

Olanak ve hizmetler olarak baktığımızda da bir 
turistik ürün için önemli olan bir diğer nokta, tu-
rizm bölgesinin sahip olduğu yardımcı ve tamam-
layıcı hizmetlerin varlığıdır. Turizm bölgesinin 
olanakları arttıkça, turizm ürünü de gelişecek ve 
talep de artacaktır. Alternatif turizm ise var olana 
alternatif demektir.”

3S İLE 3E HARMANLANMALI
“Bursa’da var olan turizme baktığımızda 3 

temel başlıkta inceleniyor; sağlık turizmi, kültür 
turizmi ve kongre turizmi... Bunlar bizim gelir elde 
etmemizde yeterli olmuyor. Bursa’da alternatif tu-
rizmden yararlanabilmemiz için öncelikle doğayı 
iyi analiz etmeli ve doğayı korumamız gerekiyor. 
Doğayı korurken bunun adı değişerek; alternatif 
turizm, ekoturizm, soft turizm, doğa turizmi gibi 
isimler alıyor. Dünyada eğilim değişti. 3S dediği-
miz ‘deniz, kum, güneş’ kitle turizminin yanında 
3E yani ‘eğlence, çevre, eğitim’ diye yeni bir akım 
başladı. Gelen insanlar eski anlayıştan uzaklar. 
Eğitildi, gelişti ve yeniliklere açıldı. Bizim bunları 
nasıl harmanlayıp sunacağımıza bakmamız ge-
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rekiyor. Yeniye, özele duyulan ilgideki artış, başka 
insanlarla bir arada olmak, sosyal deneyim yaşama 
isteği, doğanın içinde biyotik bir deneyim sağlama 
eğilimindeki artış gibi nedenler alternatif turizmin 
gündeme gelmesine neden oldu.” 

KAYNAK YARATABİLİRİZ
“3S turizmi dediğimiz deniz, kum, güneş tatilleri 

kişileri pasifleştirirken, alternatif turizm aktifleştiri-
yor. Bütün bu sebeplerden dünyada bununla ilgili 
gelişmeler ve baskılar arttı. 

Alternatif turizmin ortaya çıkmasında etki eden 

nedenler ise şöyle; Yapılaşmanın artmasıyla kay-
nakların azalması, sürdürülebilir turizm anlayışı-
nın ortaya çıkması, tüketicilerin yeniliklere yönel-
mesi, insanların tatil ve turizm anlayışına ilişkin 
beklentilerin değişmesi gibi sebepler alternatif 
turizmin gelişmesinde etkili oldu. Bursa’nın al-
ternatif turizm kaynaklarına baktığımızda; iklimi, 
denizi, doğası, bitki örtüsü, hayvan varlığı gibi 
pek çok kaynağımız var. Bunları yamaç paraşütü, 
dalgıçlık, doğa yürüyüşü, çiftlik turizmi, eko turizm 
alanlarında geliştirebilir ve daha fazla kaynak 
yaratabiliriz.”

BURSA’DA 
ALTERNATİF TURİZM
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Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkesi 
Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Sorumlusu 

Cüneyt Acar, kentin bir kongre destinasyonu ha-
line gelmesi için tanıtım-pazarlama stratejisinin 
yanı sıra kongre ziyaretçi büroları oluşturulması 
gerektiğini söyledi. Acar, “Bursa’yı bir alternatif 
kongre destinasyonu olarak pazarlarsak başara-
biliriz” dedi.

Alternatif turizm bağlamında kongre turizmini 
anlatan Cüneyt Acar tarihçesine değinerek sözle-
rine başladı. Acar; “Kongre turizmi aslında alter-
natif bir turizm değil, başlı başına bir turizm dalı 
olarak değerlendiriliyor. Ancak bazı kaynaklarda 
da alternatif turizm türleri arasında gösteriliyor. 
Dünyada artık bir sektör haline gelmiş ve oldukça 
gelişmiş bir alan olan kongre turizmine genel 
ölçekte baktığımızda gelişmekte olan bir turizm 
dalı olarak görülebilir. 

20. yüzyılda özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonra bilimsel ve teknolojik ilerlemedeki sıçrayış, 
uluslararası örgütlenmelerin artması, politik ve 
sosyal yapıların gelişmesi, sivil toplumun gelişme-
si ulusal ve uluslararası toplantıların da yapılma 
ihtiyacını beraberinde getiriyor. 

1960’lardan sonra ise bu toplantıların sayısında 
artış meydana geliyor ve Kongre Turizmi dediği-
miz bir sektör doğuyor. Mice Sektörü dediğimiz 
bu sektörün, turizm haline gelmesi bir süreç 
içerisinde oluyor. Bir kongre ya da bir toplantı 
tek başına bir turizm faaliyeti değildir. Bunu tu-
rizm kapsamına sokan, tamamlayıcı unsurlardır. 
Bu unsurlar; katılımcının seyahat, konaklama, 
yeme-içme faaliyetleridir ve kongrenin yapıldığı 
bölgeye bir ekonomik getiri sağlar. 20. yüzyılın 
başlarında birkaç kongre kenti vardı ve Paris 

bunlardan biriydi. Paris günümüzde de dünyada 
en çok uluslararası kongre çeken kentidir” diye 
konuştu. Cüneyt Acar, konuşmasında daha sonra 
şu görüşleri dile getirdi:

EKONOMİK GETİRİSİ YÜKSEK
“1960’lı yıllardan sonra ulaşımın, teknolojinin, 

uzmanlık dallarının gelişmesiyle birlikte katılım-
cılarında beklentileri ve talepleri farklılaşıyor. 
5 günlük bir kongrenin 3 gününü toplantılarla 
geçiren bir katılımcı, kalan zamanını eğlence ve 
gezi aktivitelerine ayırıyor. Bu durum, bu faaliyeti 
kongre turizmine dönüştürüyor. Kongre turistinin 
normal bir turiste göre eğitim seviyesi ve harcama 
kapasiteleri daha yüksek olduğu için, kongre 
destinasyonuna daha büyük bir ekonomik getiri 
sağlayabilen bir profili vardır. 

Kongrelerin düzenlendikleri ülkeye yatırım ve 
katılımcıların kongre süresince yaptıkları harca-
maların yanında, döviz getirisi, kongre merkezi 
için ödenen kira bedeli, kongre organizatörüne 
ödenen ücret, tanıtım amacıyla hazırlanan afiş, 
broşür, web sayfası gibi hizmetlerin maliyeti, 
yemek ve resepsiyonlar için verilen hizmet bedeli 
ve katılımcıların kongre öncesi ve sonrasında kal-
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dıkları fazla gecelemeler için yaptıkları ödemeler 
ekonomik getirileridir. 

Kongre turizminin katılımcı sayısı itibariyle, 
genel turizm dalları arasında yüzde 10’luk bir 
paya sahiptir. Ancak ekonomik getirisi olan yüzde 
30’luk oranla oldukça büyük bir paya sahiptir. 
Bu potansiyeli gören ülkeler ve yatırımcılar, bu 
turizmin gelişmesine önem vermekte ve büyük 
yatırımlar yapmaktalar.”

TANITIM VE PAZARLAMA  
ÇOK ÖNEMLİ

Kongre turizminin kongre merkezleri ve kongre 
otelleri gibi kendi suni alt kaynakları olduğunu 
ifade eden Cüneyt Acar tanıtım ve pazarlama aya-
ğında kongre ziyaretçi bürolarının oluşturulması 
gerektiğini söyledi. Acar; “Ancak alternatif turizm 
için bir kente gelen bir turist o kentin çevresel yani 
doğal kaynaklarını görmeye gelir. Kongre turisti 
ise inşa edilmiş bir kongre merkezinde yapılan 
toplantıya katılmak için gelir. İkisi arasındaki 
farkı böyle ifade edebiliriz. Kongre merkezlerinin 
maliyeti yüksek olduğu için dikkatli planlanmalı 
ve kente maksimum fayda sağlayacak şekilde 
konumlandırılmalı ve dizayn edilmelidir. Bu 
yapıldığında kongre merkezi bulunduğu şehrin 
kongre adının öne çıkmasında etki eder. Ancak 
sadece kongre merkeziyle iş bitmiyor. 

Kentin bir kongre destinasyonu haline gelmesi 
için farklı faktörlerin ve aktörlerin devreye girmesi 
gerekiyor. Kent ölçeğinde bir tanıtım-pazarlama 
stratejisinin oluşturulması gerekiyor. Tanıtım-pa-
zarlama ayağında en önemli unsur kongre ziya-
retçi bürolarının oluşturulması ayağıdır. Kongre 
ziyaretçi büroları; pazardaki kongre alıcılarını 
ve organizatörleri belirler. Kongre bölgesindeki 
tedarikçilere, ürün ve hizmet sağlayıcılarına iş 
alternatifi ve rekabet ortamı sağlar. Kongre böl-
gelerinin turizm alt yapısının gelişmesiyle ilgili 
tüm organizasyonları, kurum ve kuruluşları bir 
araya getirir” dedi. 

EKİP PROFESYONEL OLMALI
Acar, şirketlerin, otellerin ve diğer sektör pay-

daşlarının kongre ziyaretçi bürolarını destekle-
mesi gerektiğini savunarak; “Kentin turizmle ilgili 
tüm dinamiklerini bir araya toplayarak, kentin 

pazarlanması için uygun bir strateji oluşturmaya 
çalışılır. Uluslararası toplantı sektörüne, kongre 
bölgesiyle ilgili bilgi sağlayarak çatı örgüt özelliği 
üstlenerek tanıtım ve pazarlama yapar. Uluslarara-
sı kongre fuarlarına katılarak, kongre sektörünün 
profesyonelleriyle bir araya gelir. Kenti bütünüyle 
pazarlamaya çalışır. Kongre ziyaretçi bürosunun 
ekibinin de profesyonel olması gerekiyor. Dünya 
çapında yaklaşık 5000 kongre ziyaretçi bürosu var. 
Türkiye’de İstanbul’u örnek verebiliriz. İstanbul 
dünyada en çok kongre çeken 9. kent konumun-
dadır. Bursa’da da böyle bir yapı var ancak tam 
olarak aktifleştirilemedi. 

Kongre merkezlerinin, kongre organizatörü 
firmaların, Destination Management Company 
dediğimiz şirketlerin, otellerin ve diğer sektör 
paydaşlarının kongre ziyaretçi bürolarıyla çok 
iyi iletişim içinde olmaları gerekiyor. Ziyaretçi 
bürolarını desteklemeleri gerekiyor. Bu sayede 
bir kentin gerçek bir kongre destinasyonu olması 
sağlanabilir. Kongre ziyaretçi büroları bu işi tek 
bir elden yürütmeli, paydaşlar yetkilerini ziyaretçi 
bürolarına devrederek kenti bütünüyle pazarlama 
görevini bürolara bırakmalıdır. Ancak bu gerçek-
leştirilirse bir kent kongre destinasyonu olabilir. 
Dünya bunu böyle yapıyor ve başarılı oluyorlar” 
ifadelerini kullandı.  

DOĞRU VE GERÇEKÇİ STRATEJİLER
Bursa olarak farklı bir tanıtım ve pazarlama 

stratejisine gidilmesi gerektiğini savunan Cüneyt 
Acar; “Bir kongrenin 2-3 yıl öncesinden planlan-
dığını göz önüne alırsak, uzun vadeli çalışmanın 
da önemi ortaya çıkar. Kentin kongre turizmine 
tüm yönleriyle hazır olup olmadığı diğer önemli 
noktadır. Ulaşım, havaalanı ve otel kapasiteleri 
önemlidir. Bursa ulaşılabilir bir kent ancak bu ko-
nuda farklı bir pazarlama stratejisi geliştirmemiz 
gerekebilir. 

Havaalanımız var ancak aktif değil. Konaklama 
imkanları, gezi ve eğlence olanaklarının bulunma-
sı o kentin turizmde, Mice sektöründe ön sıralara 
taşıyabilecek özelliklerdir. Kongre turistinin VIP tu-
rist olduğunu göz önünde bulundurursak, serbest 
zamanlarında kentin tarihi mekanlarını ve doğal 
güzelliklerini görmek isteyecek. Alternatif turizm 
dallarına da yönelmek isteyecektir. Bu bağlamda 
kentin alternatif turizm olanaklarının da gelişmiş 

BURSA’DA 
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düzeyde olması ve kongre katılımcısının beklen-
tisini karşılaması gerekiyor. 

Günümüzün en ileri düzeydeki iletişim tekno-
lojileri de dahil hiçbir şey doğrudan kazanılan 
bilginin yerini tutmuyor. Bu potansiyeli gören, 
bunu doğru olarak değerlendiren şehirler dünya 
çapında gelişmeye devam edecek. Şehirler bu 
yüksek getirisinden dolayı kendilerini kongre 

turizmine yönelik olarak planlamaya ve değiştir-
meye başladılar. Bursa olarak kongre pastasından 
pay almak istiyorsak; farklı bir tanıtım-pazarlama 
stratejisine gitmemiz gerekiyor. Bursa’yı bir al-
ternatif kongre destinasyonu olarak pazarlarsak 
başarabiliriz. Üretilecek doğru ve gerçekçi stra-
tejiler Bursa’yı Mice sektöründe ileri taşıyacaktır” 
görüşlerini dile getirdi.



............................................................................................................................................................. 18 - 19 Aralık 2015

201

BURO 
KONFERANS



2. Bursa Turizm Zirvesi .................................................................................................................................................................

202

Tarihe, özellikle erken dönem Osmanlı 
tarihine olan ilgisi & Bursa şehrine olan 

sevgisi sayesinde “Prusias / Priusa / Prusa / Bursa 
adlı eserini yazan Adnan Mert, M.Ö./B.C.500’lere 
kadar dayanan Bursa’nın kuruluş hikâyesini ve 
Osmanlı’ya kadar geçirdiği süreçleri hikâye ederek 
anlattı. 

Konuşmaktansa yazmanın kalıcılığına vurgu 
yapan Mert, bu yüzden bilgisini yazarak aktardı-
ğını söyledi. Batılıların tarihlerini tüm dünyaya 
yaymadaki başarısını hatırlatan Mert, bizim de bu 
konuda daha çok öne çıkarabileceğimiz pek çok 
ilgi çekici simgelerimiz olduğuna işaret etti. Mert, 
örnek olarak Osman Gazi’nin ‘Ayışığı’ ismindeki 
atının öne çıkarılabileceğini ifade ederken, tarihi-
mizden pek çok bilinmeyen ilginç detaylar verdi. 

Osman Gazi’nin gördüğü rüyadan yola çıkarak 
tarihi İnkaya Çınarı’nın da Osmanlı’nın üç kıtaya 
yayılışını simgelediğini belirten Adnan Mert, 
değerlerimizi dünyaya anlatmakta daha başarılı 
olabileceğimize vurgu yaptı.

ÖNE ÇIKABİLECEK 
 ÖNEMLİ

SİMGELERİMİZ VAR

BURSA TURİZM DEĞERLERİNİN 
BİLİNMEYEN HİKAYALERİ

 ADNAN MERT
 Profesyonel Turist Rehberi
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Profesyonel Turist Rehberi Ersen Yelken-
kaya, her şeyden önce üzerinde Turizm 

Bakanlığı ve TUREB tarafından verilmiş resmi 
çalışma kartı taşıyan kişi olarak tanımladığı turist 
rehberinin turizmin sürekliliğini sağlamada en 
önemli rolü oynadığını söyledi. 

Lisanssız  rehber olmayacağını söyleyen Yelken-
kaya, turist rehberinin nasıl biri olması gerektiğini 
anlattı. Turizm cenneti olan Türkiye’de turizm 
bilincinin henüz yeterince gelişmediğinin altını 
çizen Yelkenkaya, turistik değerlerimizin daha çok 
bilinmesi gerektiğini, bir turizm bilincinin yerleş-
mesinde rehberlere büyük iş düştüğünü söyledi.  

TURİST REHBERİ OLMAK 
AYRICALIKTIR

İlk rehberlik kurslarının 2730 sayılı kanunla 
1955’te başladığını hatırlatan Yelkenkaya, bu-
gün artık her turda lisanslı rehber bulundurma 
zorunluluğu olduğuna dikkat çekti. Yelkenkaya, 
rehberlik eğitiminin önemine vurgu yaparken 
“Turist rehberi olmak ayrıcalıktır. Rehber, rastgele 
biri değildir. Rehber bir büyükelçi, öğretmen, ida-
reci ve grubu toplayan, yöneten kişidir. Eğitimini 
almadıysanız, rehberliğin ince noktalarını kavraya-
madıysanız bunları yapamazsınız.” diye konuştu. 

Bütün turist rehberlerini toplayan birlik olan 
TUREB’in meslek için önemine değinen Yelken-
kaya, turist rehberleri odalarını anlattı ve meslek 
hakları açısından çok önemli olan meslek yasası-
nın 2012’de çıktığını ve yönetmeliğin daha geçen 
yıl yürürlüğe girdiğini belirterek bunlar için geç 
kalındığına vurgu yaptı. Yelkenkaya, Bursa’da da 
turist rehberleri odası olarak BURO’nun kurulmuş 
olmasının çok önemli olduğunu ifade ederken 

sadece Bursa’da değil Turist rehberlerinin Türkiye 
genelinde söz sahibi olması gerektiğini dile 
getirdi.  

TURİST REHBERİ ÇOK OKUMALI
Yelkenkaya, turist rehberinin at gözlüğüyle 

bakan değil geniş vizyonu olan biri olması gerek-
tiğini belirtirken rehber “lider ruhlu, birleştirici ve 
ikna kabiliyeti çok yüksek olmalı. “ dedi. Rehberin 
çokça okuması gerektiğinin altını önemle çizen 
Yelkenkaya, özellikle iki okuma tavsiyesi verdi: 
Ben Halikarnas Balıkçısı; Doğdum, Sevdim, Öl-
düm kitabı ve Ahmet Hamdi Tanpınar - Beş Şehir. 
Yelkenkaya, rehberin bunları okumadan eksik 
kalacağını söyledi.  

İMAJA DİKKAT
Yelkenkaya’ya göre; “turist rehberi politikacıdır. 

Doğruları eksiksiz ama karşısındakinin dini inanç 
ve görüşlerine göre kendi yorumunu katmadan 
düz olarak yansıtan tarafsız kişidir. Bir rehber 
daima Türkiyelidir ve tarafsızdır. Ayrıca rehber 
kendi imajının ülkenin imajını yansıttığını bilir 
ve görünümüne de özen gösterir.” 

TURİST REHBERİ 
KİMDİR?

 S. ERSEN YELKENKAYA
 Profesyonel Turist Rehberi
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TURİST REHBERİ 
KİMDİR?

Yelkenkaya, olumsuz imajın silinemeyeceğini 
hatırlattı ve olumlu imaj yaratmak için gösterilen 
çabaların bir anda bir kötü görüntüyle yok olabi-
leceği uyarısında bulundu. Yelkenkaya, “rehber 
her zaman kıyafetine, konuşmasına, attığı adıma 
dikkat eden kişidir.” dedi. Avrupa’da ve dünyada 
pek çok kişinin hala Türkiye’yi mağrip ülkelerin-
den biri olarak gördüğünü hatırlatan Yelkenkaya, 
imajımızı yenilememiz, değiştirmemiz gerektiği-
ne vurgu yaptı.

YABANCI DİL HÂKİMİYETİ  
ÇOK ÖNEMLİ

Rehberin özellikle çalışma kartında belirtilen 
yabancı dili çok iyi bilmesi gerektiğine vurgu 
yapan Yelkenkaya, her şeyi tüm detaylarıyla bilip 
anlatabilme kabiliyetinin önemine değindi.  

Yelkenkaya, bir turist rehberinin şaşırtan de-
tayları da çok iyi bilmesi ve her şeye cevap ve-
rebilmesi gerektiğini ifade ederek, “Rehber, bir 
mimardır, mühendistir, arkeolog ve tarihçidir. 
Turist rehberi derecesi, bilgisi ve eğitimiyle aynı 
zamanda bir animatördür. Tüm Türkiye’yi bilmek 
lazım. Halfeti’deki kara gülü de bilmek lazım. 
Hangi aylarda karardığını da…” diye konuşan 
Yelkenkaya, sözlerine kanıt olarak “Bağdat Hur-

masının, Deli Ayten’in hikayesini bilmeyen ise 
Bursa’da rehberlik yapmasın” ifadesini kullandı. 
Yelkenkaya, Bursa’da yaygın olarak görülen ama 
pek dikkat çekmeyen tüylü sığır kuyruğu çiçeğinin 
tohumlarının İngiltere’de Bursa Çiçeği adıyla 
satıldığı detayını örnek verdi.   

Yelkenkaya sunumunun sonuna doğru TUREB 
yönetiminden bütün rehberleri Almanya’nın 
Berlin şehrindeki Pergamon (Bergama) müzesine 
götürmesini rica etti. Bergama’da görülemeyen 
yapıların, figürlerin orada tamamen yakından 
görülebileceğini belirten Yelkenkaya, oradaki 
müze görüldükten sonra buradaki Bergama’yı 
görmenin daha anlamlı olacağını ifade etti. Yel-
kenkaya, “Büyük bir mirasa sahip olduğumuzun 
bilinciyle antik çağlardan kalan yapıtları tek tek bir 
arkeolog gözüyle ele alıp detaylarını anlamamız 
ve anlatabilmemiz lazım” diyerek Avrupa Birliği 
üyelik sürecinde olduğumuz dönemde turist 
rehberlerinin çok önemli olduğunu bir kez daha 
tekrarladı. 

Bu arada Yelkenkaya konuşmasının sonunda 
Bursa Bilecik Kalkınma Ajansı BEBKA’ya sürekli 
gittiğini ama Bursa’nın turizminin gelişmesi adına 
ne yapılması gerektiğine dair hiç soru sormadık-
larından ve ilgisizliklerinden yakındı.
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SMMM, Profesyonel turist rehberi ve Tu-
reb’in kurucularından Denizhan Sezgin, 

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 
önemli noktalarına değindi. 

Kanuna göre turist rehberi olabilmek için te-
melde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 
üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin 
önlisans, lisans veya yüksek lisans programla-
rından mezun olmak veya üniversitelerin turist 
rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden 
en az lisans düzeyinde mezun olduktan sonra, 
birliklerin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin 
ortak önerileri ve Bakanlığın onayıyla, belirlenen 
dillerde, Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında 
birlikler tarafından düzenlenen ülkesel veya 
bölgesel turist rehberliği sertifika programını 
başarıyla tamamlamak gerekiyor.

Ayrıca, bakanlığın gözetim ve denetimi altında 
yapacağı veya konusunda uzmanlaşmış kamu 
kurum veya kuruluşlarına yaptıracağı yabancı 
dil sınavında başarılı olmak veya yönetmelikle 
belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden 
birine sahip olmak da diğer bir şart. Birlikler ta-
rafından Bakanlığın gözetim ve denetimi altında 
düzenlenen uygulama gezisini de tamamlamak 
ve gezi sonunda yapılan sınavda başarılı olmak 
profesyonel rehberlik başvurusu için şartları 
tamamlamanızı sağlıyor. 

Denizhan Sezgin’in verdiği kanun bilgisine 
göre, bu temel şartlarından ardından mesleğe 
kabul başvurusu Bakanlığa yapılır. Bakanlık, otuz 

gün içinde gerekli incelemeleri yapar, başvuruyu 
kabul ettiği takdirde ruhsatnameyi düzenler, baş-
vuruyu reddettiği hâllerde ret kararını gerekçesi 
ile birlikte başvuru sahibine bildirir.

Kanuna göre, meslek sadece eylemli turist 
rehberleri tarafından icra edilebilir. Eylemli turist 
rehberi olabilmek için bir yıl süreyle geçerli olan 
çalışma kartının alınması zorunludur. Çalışma 
kartı almayan veya eylemsiz turist rehberi olarak 
kalmak üzere yazılı beyanda bulunan turist reh-
berleri eylemsiz turist rehberi olarak sicile işlenir. 

Meslek, sadece çalışma kartında belirtilen 
yabancı dillerde veya yönetmeliğin izin verdiği 
hâllerde Türkçe olarak hukuka ve meslek etik 
ilkelerine uygun olarak icra edilir.

Bursa’da 112 tane eylemli ve eylemsiz rehber 
bulunduğunu anlatan Denizhan Sezgin, rehberlik 
kokartı olmayanların mesleği icra edemeyeceğini, 
aksinin belirlenmesi durumunda cezai müeyyide-
sinin bulunduğuna dikkat çekti.

REHBERLİK 
KANUNU

REHBERLİK
KANUNU

 DENİZHAN SEZGİN
 SMMM - Profesyonel Turist Rehberi
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Profesyonel turist rehberi Muharrem Altun, 
rehberlerin en çok yabancı dil konusunda 

sorun yaşadığına değinirken, okullardaki yabancı 
dil başta olmak üzere genel kültür eğitimlerinin 
yetersizliğine dikkat çekti ve rehberlerin sonradan 
dillerini ve mesleki anlamda kendilerini geliştir-
mek için kendi kendilerini çok uğraş verdiklerini 
ifade etti. 

Turist rehberinin yabancı dille birlikte kendi 
anadiline de çok hakim olması gerektiğini belir-
terek “her iki dilde de çok iyi olunması iletişim 
sorunlarını azaltacaktır” dedi. Rehberin kendisine 
dünyadaki gelişmeler doğrultusunda bir yön 
vermesi gerekliliğine değinen Altun, bu yönü 
belirlerken eskiden hizmet içi eğitimlerin yol 
gösterici olduğunu ancak artık olmamasının bir 
eksiklik doğurduğunu, bu iç eğitimlerin mutlaka 
yeniden başlaması gerektiğini söyledi. 

Bu arada söz alan TUREB Genel Sekreteri Naim 
İnce, eskiden vize için gerekli olan hizmet içi 
eğitimlerin öğrencilerin zaman ve para ayırmak 
istememesi gibi sundukları nedenlerle kendi 
istekleri doğrultusunda kaldırıldığını ama aidiyet 
duygusu ve bilgi güncellemesi açısından mut-
laka olması gerekliliğine katıldığını dile getirdi. 
Sunumuna tekrar devam eden Muharrem Altun, 
rehberliği mutlaka kokarta yazdırılan dilde yapma 
zorunluluğunu vurgu yaptı. 

Acenteyle sözleşme yapmanın önemine de işa-
ret eden Altun, yapılmamasının neden olabileceği 
anlaşmazlıklardan korunmak için sözleşmenin 
muhakkak yapılması gerektiğinin altını çizerken 
imzalanan sözleşmenin her turda rehberin yanın-
da bulundurmasını da tavsiye etti. 

Konaklama yerleri ya da tur boyunca yaşana-
bilecek tüm eksikliklere ilk müdahaleyi rehberin 
yapması ve çözme kavuşturması gerektiğini be-
lirten Altun, sonrasında durumu hemen acenteye 
bildirmenin de sorunların çözümünü hızlandıra-
cağını söyledi. “Otobüs personeli ile de iletişim 
iyi olmalı” diyen Altun öndeki 3-4 numaralı kol-
tukların mutlaka rehbere ayrılmasının önemini 
de hatırlattı. 

Bursa’nın otopark sorunlarına da değinen 
Altun, Burbak’ın getirdiği çözümlerle bir nebze 
çözüm geldiğini ama sorunların yer yer devam 
ettiğini, özellikle Muradiye Külliyesi önünde şu 
anda sorun yaşandığını dile getirdi. 

Sunum sonundaki soru cevaplarda özellikle 
rehberlere verilen ücretlerin düşüklüğü üzerinde 
durulurken “Buna da yine sözleşmeye uymayıp 
iş alabilmek için sözleşmede belirtilen resmi ra-
kamların altında çalışan rehberler neden oluyor” 
dendi.  Şu anda en revaçta olan rehberlik dillerinin 
sorulması üzerine de Muharrem Altun “Başta Çin-
ce olmak üzere Farsça ve Arapça.” cevabını verdi.

TURİST 
REHBERLERİNİN 

SORUNLARI

TURİST REHBERLERİNİN 
SORUNLARI

 MUHARREM ALTUN
 Profesyonel Turist Rehberi
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M. İbrahim Hızalan

(Tıp Doktoru, KBB Hast. Uzmanı ve 
Profesyonel Turist Rehberi)

Ersoy Tabaklar
(Plaza Turizm Genel Müdürü)

Ersin Yazıcı
(Almira Otel Genel Müdürü)

Ayberk Kurt
(Tıp Doktoru, Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Üyesi)

 Bu eylem planı, Bursa turizminin gelişmesi 
için yapılması gerekenleri beyin fırtınası 

yolu ile ortaya koymak için kendiliğinden bir araya 
gelmiş dört kişilik bir sivil inisiyatif çalışmasının 
sonuç raporudur.

Çok kimlikli bir şehir olan Bursa’nın; Termal ve 
Sağlık Turizmi, Kültür ve İnanç Turizmi, Dağ ve Ka-
yak Turizmi, Tarım Turizmi, Kongre ve Fuar Turizmi 
gibi değişik turizm zenginliklerini geliştirmek gibi 
hedefl eri; Konaklama, Yiyecek-İçecek-Eğlence, 
Ulaşım, Altyapı gibi sorunlarını da çözme kararlı-
lığı mutlaka vardır.

Bu başlıkların her birinden sorumlu ya da her 
bir başlık ile ilgili olarak çalışmakta olan bir çok 
kurum, kuruluş, dernek de bulunmaktadır.

Ancak, bu başlıkların her birinin tümüyle çözü-
mü durumunda bile Bursa’ya gelecek ziyaretçinin 
şehrimiz hakkında ön bilgi toplaması, seyahatinin 
detaylarını hazırlaması, buraya geldiğinde de en 
kolay ve verimli şekilde gezip en fazla yarar ve 
zevki alması; tekrar gelme heyecanının kazan-

dırılması için yapılacaklar vardır ve bunlar çok 
önemlidir. Bu çalışmanın amacı bu hedefl ere 
ulaşılması için önceliklerin tartışılması olmuştur. 

Tartışmalarda öne çıkan noktalar olarak, Bur-
sa’nın değişik zenginlikleri hakkında envanterle-
rinin hazırlanması, mevcut envanterlerin birleşti-
rilmesi ve bunların Bursa için özel hazırlanmış tek 
bir kaynakta tanıtılır ve ‘online’ inceleme ve satın 
alma için ulaşılabilir olması gerektiği; hedefl er 
arasında en zayıf halka olarak saptanan Kongre 
Turizmine özel bir atak ile başlangıç yaptırılması-
nın gerekliliği sonuca varılmıştır.

İlkin bu nedenle internette Bursa ismi sonra-
sında “gezi”, turizm”, “resmi web sitesi” (official 
web site) gibi anahtar kelimeler girilerek arama 
yapıldığında kamusal/kurumsal nitelikte başlıca 
dört site ile karşılaştırılmıştır. Bunlar: T.C. Bursa 
Valiliği (www.bursa.gov.tr), Bursa İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü (www.bursayikesfet.com/), Bursa 
Büyükşehir Belediyesi (www.bursa.bel.tr) ve Bursa 
Rehberler Odası (www.buro.org.tr) siteleridir.

Bunların dışında da az sayıda kişisel siteye 
rastlanmıştır: “Gezi Rehberi”, “Gezi Notları”, “Ge-
zimanya”, “Gezihane”, vs…

BURSA TURİZMİ İÇİN 
YAPILMASI 

GEREKENLER
(Proaktif Bir Eylem Planı)

 M. İBRAHİM HIZALAN
 Profesyonel Turist Rehberi
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Bursa Valiliği’nin www.bursa.gov.tr sitesi çok 
kapsamlı hazırlanmış,  tüm turistik zenginlikleri 
içeren bir site olmakla beraber sitede müze-
lere ve hiçbir turistik haritaya yer verilmediği 
görülmüştür. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 
özellikle kent içi ulaşımı içeren http://ulasim.
burulas.com.tr sayfası bu açıdan çok etkin olarak 
değerlendirilmiş ancak kaydetme ve baskı alma 
özelliğinin olmadığı saptanmıştır. Bursa İl Kültür 
Turizm Müdürlüğü’nün (www.bursayikesfet.com/) 
sitesinin çok çok kapsamlı olduğu görülmüş ancak 
anahtar kelimelerle ulaşılmasının zor olduğu,  
sitenin çok yararlı bilgilerinin çok gizli kaldığı 
sonucuna varılmıştır. Bursa Rehber Odası  www.
buro.org.tr/ sitesinin  ancak “Şehir Rehberi” bölü-
münde ve kısıtlı bilgi olduğu ve harita içermediği 
görülmüştür.

Verilebilecek örnekler arasında “Official Tokyo 
Travel Guide” (www.gotokyo.org) ve “The official 
web site of Istanbul” (www.howtoistanbul.com) 
siteleri gösterilebilir.

A- Bursa’nın tüm envanterleri ve 
bilgileri kapsayan tek bir web 
sitesine sahip olması 

Tüm bu envanterleri, bilgileri ve haritaları 
kapsayan mevcut web sitelerinin birbirini tamam-
layacak gelişmiş özellikleri bir araya toplanarak, 
tek bir web sitesinde (örneğin www.bursa.org.tr) 
sunulması uygulamasına geçilmeli; bu sitenin, 
gerekli haritalar ve satın alma olanağını sağlayan 
‘link’lerle desteklenmiş ve ‘online’ olarak kolay 
ulaşılabilir durumda, Bursa’ya gelecek ziyaretçinin 
önceden üzerinde çalışabileceği hale getirilmesi 
sağlanmalıdır. Bu çalışmalar kurulacak ortak bir 
firma tarafından yürütülebilir ya da sivil toplum 
kuruluşları tarafından hazırlanabilir. 

Hazırlanması gereken envanterler tek tek ama 
kısaca ele alındığında karşılaşılan sorunlar ve bun-
ların çözüm önerileri aşağıdaki şekilde olmuştur: 

B- Bursa’nın değişik  
envanterlerinin çıkarılması

1- Bursa’nın Ulaşım Envanteri:

a) Uluslararası ulaşım açısından, mevcut 
havalimanları arasında, bir saatlik mesa-

fede ulaşılabilecek Sabiha Gökçen Havali-
manı’nın (SHL) Bursa’nın ana uluslararası 
havalimanı olması kaçınılmaz ve mantıki 
gözükmüştür. Yenişehir Havalimanı (YHL), 
ancak SHL yetersiz kaldığında ya da YHL 
yeterli tarifeli dış uçuş seçeneğine ulaştı-
ğında SHL’dan rol çalabilir. İstanbul Atatürk 
Havalimanı kapatılacağından kaale alın-
mamış; 3.Havalimanı da Bursa’ya çok uzak 
kalacağından ikinci sıra tercihe alınmıştır. Bu 
envanter uluslararası ulaşım seçenekle-
rini, ziyaretçinin ulaştığı noktadan sonra 
Bursa’ya olan ulaşım olanakları, süreleri, 
sefer tarifeleri, fiyatları da kapsamalıdır.

b) Şehirlerarası ulaşım açısından; karayolu 
taşımacılığı konusunda otobüs firmaları; 
havayolu taşımacılığı konusunda SHL ve YHL 
yanında önemli bir avantaj olarak ortaya çı-
kan Deniz Uçağı seferleri (ve bunlardan daha 
önemlisi Yunuseli Havalimanının tekrar iç 
hat uçuşlarına kazandırılması); denizyolu 
taşımacılığı konusunda son yıllarda ileri 
derecede gelişmiş denizyolu yaya ulaşımı 
(İDO ve BUDO) ile deniz bağlantılı karayolu 
ulaşımı seçenekleri (Yenikapı-Bursa, Yenika-
pı-Yalova, Pendik-Yalova); müstakbel Yüksek 
Hızlı Tren (YHT) gibi bu tüm şehirlerarası 
ulaşım seçenekleri, süreleri, tarifeleri ve 
fiyatları kapsamalıdır.

c) Şehiriçi ulaşım açısından; Bursa’da mev-
cut tramvay, Bursaray, otobüs ve teleferik 
hatlarını, duraklarını ve şehrin ana arterlerini 
kapsayan ulaşım haritaları basılı olarak 
kolayca bulunabilmeli (örneğin tüm 
otellerde) ve internet ortamında yer 
almalı; şehrin doğal ve kültürel zengin-
likleri, cezbedici şematik görselleriyle ve 
lokasyonlarıyla bu haritada bulunmalı; 
ayrıca “şehir merkezi” için küçük ölçekli 
yürüyüş haritaları hazırlanmalıdır. 

2- Bursa’nın Kongre ve  
 Konaklama Envanteri:

Atatürk Kongre Kültür Merkezi ve U.Ü. Prof. 
Dr. Mete Cengiz Kongre Merkezi yanında; büyük 
oteller, butik oteller, kaplıca otelleri; bunların ni-
telikleri, yatak kapasiteleri, şehir haritasındaki 
yerleri, çeşitli merkezlere uzaklıkları, ulaşım 

BURSA TURİZMİ İÇİN 
YAPILMASI GEREKENLER
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özellikleri, görselleri, fiyat aralıklarını ve ote-
lin web sitelerine doğrudan ulaşım olanağını 
kapsamalıdır.

3- Bursa’nın Yeme-İçme Yerleri Envanteri:

Bunların türleri, kapasiteleri, özelliklerini kapsa-
yan listenin hazırlanması ve isim, konum ve web 
adresleri ile menülerini kapsayacak şekilde 
olmalıdır. 

4- Bursa’nın Kültürel Zenginliklerinin  
Envanterinin çıkarılması:

Bursa’nın müzelerinin; cami, külliye ve türbe-
lerinin; Hanlar Bölgesi, Irgandı Köprüsü; Cum-
huriyet Dönemi Mimari eserleri (1. ve 2. Ulusal 
Mimarlık Eserleri); bunların ulaşım şemaları ve 
detaylı sokak planları; yakınlarındaki yeme-iç-
me noktalarını kapsamalıdır.

5- Bursa Çevre Gezileri Envanteri:

Tirilye, Siği, Mudanya, Cumalıkızık, Apolyont, 
İznik, Aktopraklık, Yenişehir Barçın Höyüğü, İnegöl 
Ortaköy Kervansarayı vb. gibi çevre zenginlikleri 
açısından önemli noktaları, bunların merkeze 
uzaklıklarını, ulaşım seçeneklerini, varsa ula-
şım araçlarının güzergah ve tarifelerini harita 
eşliğinde sunmalıdır. 

C- Envanterdeki Kültürel ve Doğal 
Zenginliklere Ulaşım ve Yerinde 
Doğru Tanıtım 

(Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolü)

Ziyaretçinin, Kültürel ve Doğal Zenginlikler ile 
buluşma aşamasında ona en doğru, kapsamlı 
ve keyif alacağı bilgileri verecek kişi Profesyonel 
Turist Rehberidir. 

Bu sahfanın etkin gerçekleşebilmesi için;

1- BURO organizasyonunda, bu alanlarda ‘ki-
osk’lar açılması ve alana kendisi ulaşmış ziyaret-
çiye organize bir rehberlik hizmetini yerinde satın 
alabilmesi hizmeti verilebilir.

2- Otellerden/belli toplama noktalarından 
hareketli, biletleri önceden satılan günlük/yarım 
günlük turlarla tematik şehir içi ya da yakın çevre 
turlarının (Cumalıkızık, İznik, Gölyazı) düzenlen-
mesi düşünülebilir.

D- Bursa ve Kongre Turizmi
1- Ülkemizdeki kongrelerin genel özellikleri 

ve Bursa’nın dezavantajları

a) Çok büyük kongreleri tek başına ağırlaya-
bilecek çok salonlu otel olmaması: 

Tıp kökenli ulusal büyük kongreler (1.000-
2.000 katılımlı) ya da uluslararası çok büyük 
kongreler (2.000-3.000 katılımlı), ülkemiz-
de genellikle tatil köyü ya da çok büyük 
oteller gibi çok amaçlı birleşik mekanlarda 
yapılagelmektedir. Bundan amaç kongrenin 
konaklama ve yiyecek-içecek sorunlarının 
tek mekanda ve tek kalemde çözülebilmesi-
dir. Otel ile kongre merkezi arasında günlük 
transfer gerekliliği ve bunun oluşturacağı 
iş yükü ve maliyet unsurları da ortadan 
kalkmaktadır.

Bu büyük çaplı kongreler için bir ana salon 
(800-1500 kişi), buna ek olarak aynı anda 
kullanılabilecek iki-üç orta boy salon (100-
300 kişi) ve yirmi kadar ufak salon ya da idari 
oda (20-50 kişilik) gerektiği söylenebilir.

Geniş bir sergileme-stand alanı (yaklaşık 
1.000 m2) düşünülebilir.

Kapanış gecesi yemeği için en az 750 ila 
1.500 kişilik bir oturma düzeni gerekebilir.

Bu tip “tek otelli kongreler”de kongre düzen-
leyicileri kongre otelini dış rezervasyonlara 
kapatmakta ve kişisel rezervasyonlarla ya 
da başka otellerde kalma yoluyla kongreye 
katılma olasılığını en aza düşürmektedirler. 
Böylece kayıt ve konaklama bütünlüğü sağ-
lanmakta, bu da kongre gelirlerinde olası bir 
düşmeyi önlemektedir. 

b) Bursa’ya düzenli hava ulaşımının ol-
maması bir çok kurum için eleme nedeni 
oluşturmaktadır. Uluslararası bilim dernek-
lerinin çoğu kongrenin yapılacağı şehir için 
“doğrudan havayolu ulaşımı” şartı koşmak-
tadırlar. 

2- Bursa’nın Kongre Turizmi açısından  
avantajları

a) Yukarıda sayılan “büyük kongre” düzenle-
me koşullarının  bugünlere kadar Bursa’da 
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var olduğunu söylemek sanırız mümkün 
değildi. Bu nedenle bu kongreler daha çok, 
bu olanakların var olduğu Antalya yöresi 
otellerinde yapılagelmektedir. Ankara ve 
İzmir gibi büyük şehirler bile bu olanakları 
zorlukla karşılayabilmektedir. 

Ama kongrelerin mutlaka yukarıda tarif edi-
len koşullarda yapılması da gerekmemekte-
dir. Nitekim yurt dışında katıldığımız kong-
relerin tama yakınında şehir merkezinde bir 
kongre merkezi ve dağınık otel seçenekleri 
yer almaktadır. Türkiye’dekinin aksine, kong-
re merkezinin uzaklığına ve toplu taşıma 
olasılıklarına göre değişebilmekle beraber, 
neredeyse tamamında, ne bir havaalanı-otel 
transferi, ne de otel-kongre merkezi transferi 
kolaylığı sunulmamaktadır. 

Ülkemizde İstanbul’da düzenlenen kong-
reler buna örnek gösterilebilir ama orada 
da gerek otel ve yiyecek fiyatları, gerekse 
kongre merkezi kiraları maliyeti çok arttır-
dığından tercih edilmeyebilir. 

Bursa ise yeni ve kapsamlı kongre merkezi, 
var olan ve yeni artan yatak kapasitesi ve ka-
liteli konaklama tesisleriyle ve ulaşılabilirliği 
ile “dağınık otelli kongre”ler için bir cazibe 
merkezi olabilir.

b) Bursa’nın Osmanlı’nın ilk başkenti olması 
ve kültürel-mimari zenginliklerinin varlığı; 
şehir içi ya da yakın çevrede çok sayıda 
gezilecek ilgi çekici noktalarının ve kaliteli 
müzelerinin olması kongreleri cazip kılan 
küçük kaçamaklar açısından Bursa’ya avantaj 
sağlayabilir. Etkinliklerin ya da sosyal progra-
mın bir kısmı şehirdeki restore edilmiş tarihi 
mekanlara kaydırılabilir.

c) Bursa’da mesafelerin yürünebilir düzeyde 
olabilmesi, trafiğin diğer büyük şehirlere 
oranla daha akıcı olması, artan toplu taşıma 
olanakları koz olarak gösterilebilir.

d) Uluslararası ulaşım açısından doğru hava-
limanının (SHL?) Bursa Hava Ulaşım noktası 
olarak saptanıp belirtilmesi uygun olabilir.

3- Bursa Kongre Turizmi için proaktif olarak 
yapılması gerekenler:

a) Bursa’nın Kongre Merkezi ve kongre alt 
yapısının tanıtımı için kongre düzenleme 
potansiyeli olan kurum ve kuruluşların 
birebir ziyaret yoluyla bilgilendirilmesi ve 
Bursa’da kongre olanaklarının ve sağlaya-
cağı avantajların tanıtılması: 

* Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi başta ol-
mak üzere mekanların ve olanakların detaylı 
ve görsel olarak tanıtılması ve Kongreler için 
ideal ortam olduğu,

* Otellerin yatak kapasitesi, sayısı ve kongre 
merkezine mesafelerinin ya da ulaşım ola-
naklarının tanıtılması,

* Kongreye renk katacak özellikler (Hamam 
partileri, Cumalıkızık, Trilye, Tarihi hanlar, 
Kapalıçarşı, vb) tanıtılması,

* İstanbul ile düzenli ve hızlı deniz ulaşımı-
nın tanıtılması

* Ankara, İzmir ve İstanbul’a eşit olarak 3-4 
saat uzaklıkta ve karayolundan tek vasıta ile 
ulaşılabilir olmasının vurgulanması,

b) Bu çalışmaları yapabilecek en etkin kuru-
luş Bursa Kongre Turizm Tanıtım AŞ (Bursa 
Kongre ve Ziyaretçi Bürosu)’nin artık aktif 
olarak çalışmaya başlayabilmesi, 

c) Kongre hizmetini satın alacak kişi, kurum 
ve kuruluşların envanterinin hazırlanması 
(Tıpta Uzmanlık Dernekleri, Kamu Kurum 
ve Kuruluşları, Ulusal ve Uluslararası çapta 
büyük Şirketler, vb…), Bursa’nın üniversi-
telerindeki akademisyenlerinden destek 
istemesi ve bunlara yönelik tanıtım ve pa-
zarlama çalışmalarının videolar, CD’ler, 
E-Bülten’ler vs desteklenmiş olarak proaktif 
bir şekilde yürütülmesi, bunun için para ve 
emek yatırımı,

d) Bursa’daki kongre otellerin şehir merke-
zine ve kongre merkezine servis (shuttle) 
taahhüt etmesi,

e) Yerinde pazarlama hizmetinin doğru, 
etkin ve tatmin edici olarak verilebilmesi 
(Yerel yöneticilerle Kongre organizatör-

BURSA TURİZMİ İÇİN 
YAPILMASI GEREKENLER
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lerinin önceden ve Kongre kapsamında 
buluşabilmesi, isteklerinin karşılanması, 
bazı sponsorluklar, vb.)

4- Sonuç olarak;

Gerekli aktif ve etkin girişimler yapılarak 
Bursa’nın  daha az maliyetli, daha yüksek 
kaliteli, daha keyifli toplantılar için ideal 
bir lokasyon olduğu gerçeği kabul ettirile-
bilir. Bursa’nın güçlü ve ulusal çapta kabul 
görmüş Kongre Organizasyon Şirketlerinin 
bu konuda çalışmaları sonuca büyük katkı 
sağlayacaktır. Nihai hedeflerin gerçekleş-
mesi için 3 ila 5 yıl arasında bir süre gere-
kebilecektir. 

E- Özet
Bursa turizmi için yapılması gerekenlerin tartı-

şıldığı bu çalışmada Bursa’nın tüm değerlerinin 
tam bir envanterinin çıkarılması, mevcut envan-
terlerin birleştirilmesi, bu bilgilerin (Bursa’ya olan 
ulaşım olanakları, süreleri, sefer tarifeleri, fiyatları; 
konaklama seçeneklerini kendi web sitelerine 
doğrudan bağlantılarıyla; şehrin doğal ve kültü-
rel zenginlikleri, bunların merkeze uzaklıklarını, 
ulaşım seçeneklerini, varsa ulaşım araçlarının 
güzergah ve tarifelerini harita eşliğinde cezbedici 
şematik görselleriyle) Bursa’ya ait tek bir web 
sitesinde gerekli haritalar ve bağlantılarla des-
teklenmiş olarak; kolay ulaşılabilir şekilde hayata 
geçirilmesi ve en zayıf halka olan Kongre Turizmi 
için proaktif tanıtım ve pazarlama çalışmalarının 
Profesyonel Turist Rehberlerinin ve Rehber Odası-
nın da katkısı ile başlatılmasının uygun ve gerekli 
olacağı sonucuna varılmıştır.
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Profesyonel Turist Rehberi ve Buro Eski Baş-
kanı Bilal Çağatay Erentürk, konuşmasında 

çalışma kartı veya ruhsatname olmadan yapılan 
her türlü bilgilendirme faaliyetinin kaçak rehber-
lik sınıfına girdiğini belirterek belgesiz rehberliğin 
ciddi bir suç olduğu uyarısında bulundu. 

Erentürk, çalışma kartının TUREB tarafından 
basılan ve eylemli rehbere, kayıt oldukları oda 
tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 
mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin ve-
rildiğini anlatırken, rehberliğin sadece bu karta 
sahip olanlar tarafından yapılabileceğini söyledi 
ve kartın mutlaka taşınması gerektiğini hatırlattı.

Çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği 
hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip rehberlerin 
eylemli turist rehberi olarak tanımlandığını be-
lirten Erentürk, eylemsiz turist rehberi ifadesinin 
ise ruhsatname sahibi olup çalışma kartı olmayan 
turist rehberlerini tanımladığını söyledi. Kanun 
ve yönetmeliğe göre sadece eylemli turist reh-
berlerinin mesleği icra edebileceğini vurgulayan 
Erentürk, hiçbir kurumun da rehberlik adı altında 
bu hizmeti herhangi birine verdirtemeyeceğine 
dikkat çekti.  6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek 
Kanunu’nun ilgili maddelerinde bu ve benzer 
konulara açıklık getirilmiş olduğunu; kurum ve 
kuruluşlar tarafından mevcut yasanın incelen-
mesinin de olası yanlışlıkların önüne geçilmesi 
açısından önemli olacağını belirtti.

CEZALAR MUTLAK ARTIRILMALI
Erentürk, aksi hallerdeki cezai sürece de deği-

nirken mesleğin korunması için ruhsatnamesi 
olmayan ve meslekten men edilmiş kişilerin 
rehberlik yapması durumunda bunun cumhuriyet 

savcılığına bildirildiğini, ancak kaçak rehberliğin 
önlenmesi ve caydırıcılığın olması için idari para 
cezalarının ve yaptırımların artmasının şart oldu-
ğunu kaydetti. 

Rehberliğin etkin şekilde yapılmasının deva-
mının sağlanması, kaçak (ruhsatname ve çalışma 
kartı olmadan) yapılan rehberlik faaliyetlerinin 
önlenmesi amacıyla denetimlerin turist rehberleri 
odaları ve/veya ilgili kurumlar tarafından gerçek-
leştirildiğini belirten Erentürk, ayrıca çalışma kartı 
sahibi olan eylemli turist rehberlerinin geçerli 
çalışma kartını, sözleşmesini, tur programını ve 
diğer gerekli evrakları yanlarında bulundurup; 
çalışma kartında yazan dilde ve çalışma kartın-
da yazan bölgesinde (Rehberler bölgesel veya 
ülkesel olarak faaliyet göstermektedir.) faaliyet 
göstermesi gibi hususlara dikkat etmeleri dene-
timlere zaman bakımından katkı sağlayacaktır 
diyere sözlerine devam etti. 

“Kaçak rehberlik faaliyeti, haksız rekabeti do-
ğurduğu gibi, yapılan bir takım yanlışlar belgeli 
rehberlere de mal edilerek işi hakkıyla yapan 
rehberlerin olumsuz bir şekilde etkilenmesine 
sebebiyet vermektedir” diyerek konuşmasını 
tamamladı.

LİSANSSIZ 
REHBERLİK 

FAALİYETLERİ

LİSANSSIZ REHBERLİK 
FAALİYETLERİ

 BİLAL ÇAĞATAY ERENTÜRK
 Profesyonel Turist Rehberi
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Profesyonel Turist Rehberi Orçun Sezer 
konuşmasına “İyi bir turist rehberi nasıl 

olmalıdır?” sorusuna cevap vererek başladı. Sezer, 
rehberin genel kültürünün, yaşamı anlamaya 
dair bakış açısının yüksek olması gerektiğine 
işaret ederken “ziyaret edilen yerin tarihine ak-
tüel olaylarına, gelenek ve göreneklerine hâkim 
olunmalıdır.” dedi.

Rehberin ana diline hâkim olması, gerektiğinde 
kelimeleri dans ettirmeyi bilmesi gerektiğini 
söyleyen Sezer, gezdirilen grubun dilinin de çok 
iyi seviyede bilinmesi gerektiğinin altını çizdi. 
“Rehber planlı olmalıdır.” diyen Sezer, bir şeyler 
öğrenmek ve eğlenmek üzere yola çıkan misafirle-
re güven vermenin önemine işaret ederek “onlara 
bu güveni verirseniz gün boyu sizin sözünüzü 
dikkate alır.” diye konuştu. 

Bu mesleğin asla kartın alındığı ilk günkü sevi-
yesinde kalmaması gerektiğini ifade eden Sezer, 

çağı yakalamanın, sorulacak her türlü soruya 
hazırlıklı olmanın, hatta tüm yolları bile bilmenin 
itibar artıracağına dikkat çekti. Sezer sunumun 
sonunda şöyle konuştu: 

“Rehber iyi görünümlü, etkileyici, giyim kuşamı 
iyi olmalı, iyi bir ses tonuna sahip olmalıdır. İyi 
bir hikâyeci olmalıdır. Sesinin tonuna hâkim ola-
bilmeli, sesteki alçalma ve yükselmeleri zamanlı 
kullanabilmelidir. Tarafsızlık açısından politik 
konuşmalara, dini tartışmalara girmemelidir.”

REHBERLİKTE DİKKAT 
EDİLECEK HUSUSLAR

REHBERLİKTE DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR

 ORÇUN SEZER
 Profesyonel Turist Rehberi
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Profesyonel Turist Rehberi Ersen Yelken-
kaya, şehri ve anlattığı yerleri turistlere 

sevdirecek kişi olması açısından rehberin önemini 
anlattı. Ersen Yelkenkaya, “Bazen sadece o rehber 
için o tura katılanlar olabiliyor. Bu yüzden rehberin 
hatırına turistler o turu ve gezilen yerleri daha 
çok sevebilir. Bu yüzden rehber gezilen yerleri 
imrendirerek anlatmalı” diye konuştu. 

Bursa turizmini kalkındırmanın rehberlerin 
işi olduğunu söyleyen Yelkenkaya, “Herkese 
nabza göre şerbet veren, karşısındaki büyüleyip 
cezbeden ve dolayısıyla Bursa’daki konaklamayı 
artıracak kişi turist rehberidir” dedi. Her şeyin 
doğru yerinde ve güzel biçimde anlatmanın 
önemine işaret eden Yelkenkaya, yeri geçtikten 
sonra anlatılacak hikâyenin değerinin olmayaca-
ğını söyledi. Yelkenkaya, sadece kitap bilgileriyle 
konuşmak değil gezilen yerleri bilinmeyen yön-
leriyle, bazen bir animatör gibi canlandırmalarla 
anlatmanın daha dikkat çekici olacağını ifade etti. 
Bursa rehberler odası olarak Bilecik’in de Bursa’ya 
bağlı olduğunu belirten Yelkenkaya, o çevrenin 
değerlerini da öğrenmenin önemini vurguladı. 

Hepimizin birbirimizden öğreneceği çok şey 

olduğunu ifade eden Yelkenkaya, “Her rehber 
bilmeli ki ne kadar okursa okusun, ne kadar çalı-
şırsa çalışsın hiçbir şey bilmediğini bilmeli.” dedi. 
Rehberin, Türkiye’yi ve Türkleri yabancı ve yerli 
turistlere en iyi şekilde tanıtmak ve sevdirmek 
gibi kutsal bir amaç edinmiş kişi olduğunun altını 
çizen Yelkenkaya, “Sadece ön koltukta oturmak 
değil, kendini mesleğine vermek lazım. Rehber 
puzzle parçalarını tam yerine oturtan ve her zaman 
yeni bilgileri alıp eksikleri tamamlayan kişidir.” 
diye konuştu. Yelkenkaya, konuşmasının sonunda 
“Profesyonel rehberler olarak turizm politikala-
rının gelişmesine yön veren her tür platformda 
söz sahibiyiz ve hep olacağız” diyerek sözlerini 
tamamladı.

BURSA TURİZMİ İÇİN 
REHBERİN ÖNEMLİ

BURSA TURİZMİ İÇİN 
REHBERİN ÖNEMİ

 S. ERSEN YELKENKAYA
 Profesyonel Turist Rehberi
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Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naci 
Zeyrek, Bursa’nın inanç turizminin gelişme-

si için sadece İslam ve Osmanlı sonrası değil antik 
çağ eserlerinin de ayağa kaldırılması gerektiğini 
söyledi. “Osmanlı’yı bugün korumak istiyorsak 
camilerle birlikte kilisesi, havrası ve sinegogu ile 
bir bütün olarak tüm yapılarına sahip çıkmalıyız” 
diyen Zeyrek, nihayetinde böyle davranmanın 
ekonomik getirisi olacağını ifade etti.

Bursa’nın tarihsel seyri boyunca üç vahye dayalı 
her dine ev sahipliği yaptığını anlatan Zeyrek, 
“antik inançlar da Bursa’da yer etmiştir. Ama her 
dönemin baskın inancı içinde evrilmiş ve kaybol-
muştur.” dedi.

Zeyrek, Bursa’nın İslamiyetle Orhangazi’nin 
şehri fethetmesi sonrası tanıştığı bilinse de 
1326’dan önce de Arap akınlarıyla İslam’ın bu 
bölgeye geldiğini ama yerleşmesinin Osmanlı’yla 
olduğunu dile getirdi. 

Bursa’nın Osmanlı erken dönem dini yapılarını 
bir araya toplayan önemli bir şehir olduğunu 
ancak bunlara yönelik tanıtım, ulaşım ve çevre 
düzenlemeleri ile ilgili sorunların atılan adımlara 
rağmen devam ettiğini söyleyen Zeyrek, yapılan 
restorasyonların da tartışmalı da olsa bir adım 
anlamında olumlu olduğunu ve bunun inanç 
turizmine katkı sağladığını ifade etti. Zeyrek, 
“Ancak ulaşım ve otopark sorunu gibi sorunlar 
düzeltilmelidir” dedi. 

Hristiyan yapılarına ait kalıntıların da inanç 
turizmi için büyük potansiyel taşıdığına dikkat 
çeken Zeyrek, “Bu yapılar İznik’tekiler hariç çok ge-
niş coğrafyaya dağılıyor olmasından dolayı turist 
gezdirmek açısından zor bir dağılım gösteriyor. 
Bu yüzden verimli değerlendiremiyoruz.” dedi.

Tophane’de çıkan bazilika kalıntılarına da deği-
nen Zeyrek, “2012 civarında sur restorasyonunda 
müftülük binası altında çıkmıştır. Ancak proje ne 
yönde ilerliyor bilgimiz yok. Yapı hakkında eli-
mizde somut veri olmadığından yeniden inşaası 
mümkün görünmüyor. Öncelikle konservasyonu 
yapılmalı ki iklim koşullarından korunsun. Bir 
kalıntı estetiği halinde turizme kazandırılması 
lazım.” dedi. 

Büyükorhan Derecik’te de bir bazilika kalıntısı 
bulunduğunu belirten Zeyrek, onun da acilen 
projelendirilip, koruma altına alınıp belki de bir 
müzeye taşınması gerekliliğini vurguladı. 

Zeyrek, Gölyazı ve Özlüce’deki kilise yapılarının 
restorasyondan sonra sosyal hayata kazandırılma-
sını ise güzel örnekler olarak sıraladı.

İznik’teki antik Hıristiyan yapılarının ise dağınık 
değil kentsel bir bütünlükte olduğunu bu nedenle 
ihya edildiklerinde çok turist çekeceğini ve bu bü-
tünlükten dolayı gezdirmenin de kolay olacağını 
söyledi. Ancak bu kalıntıların çoğunun içler acısı 
halde olduğunun altını çizen Zeyrek, İznik’teki 
kalıntıların, olduğu gibi kalıntı haliyle de kent es-
tetiğine kazandırılabileceğini, illa rekonstrüksiyon 
yapmaya gerek olmadığını belirtti.

BURSA’NIN İNANÇ 
TURİZMİ POTANSİYELİ

 Dr. NACİ ZEYREK
 Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi   
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Zeyrek, özellikle Koimesis Tes Theotokos Kili-
sesi’nin çok önemli olduğunu belirterek “Alman 
Arkeoloji’de projeleri, 1922 öncesi fotoğrafları 
var. Bunlara bakılarak tarihi 787’den öncesine 
dayanan bu yapının bir bilimsel araştırma mer-
kezi olarak yeniden ayağa kaldırılabileceğini 
kaydetti. Zeyrek, “Bursa’da temel kaynakların bir 
araya toplandığı bir merkez yok. Burası olabilir. 
Bu kilise, mimarlık tarihi açısından da çok önemli. 
Unutmamak lazım ki Bizans mimarisini ortadan 
kaldırırsanız Osmanlı’nın klasik dönem mimarisi 
de olmaz. Biz büyük bir zenginliğe gözümüzü ka-
patıp eritiyoruz. Unutmayalım; Osmanlı, kilisesi, 
havrası ve sinegoguyla Osmanlı’dır.” diye konuştu.

Böcek Ayazma örneğini de veren Zeyrek, “bu 
kutsal su kaynağı yine önemli kalıntılardan ama 
yine içler acısı haldedir. Bir müddet şehirdeki 
Ortodoks cemaatin vaftizhanesi olmuş burası. 
İstanbul’daki ayazma örnekleri pırıl pırıl ve her 
dinden yüzbinlerce insanı çekiyor. Burasının da 
aynı şekilde kazanılabileceğini ifade etti.

İznik gölünde bulunan Hagios Neophytos’a 

atfedilen Bazilika’nın da dünyanın en önemli 
bulgularından biri olarak dikkat çektiğini, çalış-
malarının bir an önce tamamlanması gerektiğini 
dile getirdi. 

İznik’teki özellikle Ortodoks yapılarının önemli 
turizm destinasyonları olduğunun altını çizen 
Zeyrek, bu kalıntıların fiziki durumlarını çözecek 
mercilerin ilgili kurum ve kuruluşlar olduğunu, 
ilgililerin projelendirip gerekirse rekonstrüksiyon 
yapması gerektiğini belirtti. 

1. Ekümenik konsülünün yapıldığı yer konusu-
nu da hatırlatan Zeyrek, “yerini tam olarak bilmi-
yoruz ama 1. Constantin zamanında İznik’te yapıl-
dığını biliyoruz. Bütün Hristiyan dünyasının kabul 
ettiği yedi konsülden ikisi İznik’te yapılmıştır ve 
yerinin ortaya çıkarılmasının İznik’i bambaşka bir 
konuma taşıyacağını vurguladı. 

“Profesyonel bir rehber olarak başka bir dinden 
bahsederken kendi dini inancınızı paranteze alın.” 
tavsiyesinde de bulunan Zeyrek, kendi inancımızla 
Hristiyanlık anlatılmaz. Rehberler odası rehberleri 
dinler tarihi eğitiminden geçirmelidir” dedi.

BURSA’NIN İNANÇ TURİZMİ 
POTANSİYELİ
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2. Turizm Zirvesi’nin kapanış konuşmasını 
GÜMRED Başkanı Erol Bodur yaptı.

Konuşmasında özellikle İznik’in turizm değeri 
üzerinde duran  Bodur,  şöyle konuştu: “Bursa’nın 
turizm potansiyelinde en önemli kaynak İznik. 
Güzel ve kötü örnekleri gördük. Hristiyan dün-
yası için en önemli üç şehirden biridir İznik. Eğer 
İznik’i ayağa kaldırabilirsek Kapadokya ve Efes’e 
giden Hristiyan dünyasını tekrar İznik’e çekebiliriz. 
1.Konsülün de yapıldığı yer kesinleştirilebilirse 
İznik’in önemi bir kez daha anlaşılacak ve turizmin 
gelişmesinde engel kalmayacaktır. Doğu Roma 
ve Osmanlı’ya başkentlik yapmış böyle bir şehre 
sahip olduğumuz için çok şanslıyız. 

Rehberler, kazan kazan ilkesiyle hareket etme-
lidir. Rehber de kazanacak acente da kazanacak. 
Elmanın iki yarısını birleştirdiğimiz zaman kazan 
kazan ilkesi gerçekleşir. 

Turdan birkaç gün önce tur programını acente 
ile birlikte incelemek gerekir. Böylece olası hatalar 
önlenir. 

Rehberlere işlerinin daha rahat olması açısın-
dan gelecekleriyle ilgili plan yapabilmeleri için bir 
acenteyle çalışmalarını tavsiye ediyorum. Eğer cid-
di iş boşluklarınız varsa, belli bir gelir elde etmek 
istiyorsanız acenteyle anlaşabilirsiniz. En düşük 
rehber taban maaşı 3090 TL olarak belirlendi.” 

BÖYLE BİR ŞEHRE 
SAHİP OLDUĞUMUZ 
İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ 

BURO OTURUMU - 3

 EROL BODUR
 GÜMRED Başkanı
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Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu,2.Turizm 

Zirvesi’nde konuştu. Geçen yıl ilki düzenlenen 
Turizm Zirvesi’nden sonra alınan bütün kararların 
uygulandığını ve bu yıl 2.’si düzenlenen zirveden 
çıkacak kararlarında yerel yönetimler tarafından 
uygulanacağını belirtti.

Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu ; “Yeni yöntemlerin 
ve politikaların karar altına alınmasında çok etkin 
roldedir. Turizm Zirvesi’nin birincisinde de alınan 
bütün kararlar valilik tarafından bu güne kadar 
uygulanmıştır. Bu zirvede de alınacak kararlar 
Bursa’da yine valilik ve belediyeler tarafından 
uygulamaya devam edilecektir” dedi.

Hacıoğlu, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan 
krize de değindiği konuşmasında, şu görüşleri 
dile getirdi:

“Son yaşanan Rusya olayından sonra bütün sek-
tör ayakta, kamu yönetimi ve özel sektör masada 
çözüm arıyor. Ruslar gelmeyecekler, bu yönde 
bir karar aldılar. Dolayısıyla turizm sektörü kara 
kara düşünüyor. 44 yıldır gelen Rus turistler bu 
durumdan dolayı çekiliyorlar. Avrupa’da da ters 
bir döneme geldik. Yaşanılan ekonomik krizler, 
2016 satışlarını bir anda allak bullak etti. 

Sektör bir anda kendisini bu durumda buldu. 
Yaşanılan olaylar turizm sektörünü doğrudan 
ilgilendiriyor. Fakat bir gerileme dönemi yok. Biz 
sadece bunlardan 41 milyon 400 bin almıştık, 
şimdi 4 milyon eksikle turizme devam edilecek. 
Sektör bunu kapatma yarışına çoktan girdi.

Özellikle Orta Asya ve Ortadoğu ülkeleri yani ko-
münist ülkeler diyelim ve de Türk cumhuriyetleri 
ile telafi etmeye çalışıyor. Dünya turizminden biz 
34 milyon dolar almıştık. Bu da bizim dış ticaret 
açığımızın bir bölümünü karşılıyor. Yılmak yok. 
Gururla söyleyebilirim ki, Türkler turizmde kriz 
konusunda uzmanlaştı ve şuanda Antalya en 
büyük krizi yaşıyor ama açığı kapatmak için onlar 
da gece gündüz çalışıyorlar.”

RUSYA’DA YAŞANAN 
OLAYLAR BİZİ 

YILDIRAMAYACAK

SÖZLÜ BİLDİRİ - 1

 Prof. Dr. NECDET HACIOĞLU
 Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi
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Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Hakan Sezerel, 2. Turizm Zirve-

si’nde Bursa’nın turizm kenti olmasında yerel yö-
netimlere de görevler düştüğünü söyledi. yaptığı 
konuşmada şunların üzerinde durdu.

“Turistik sermaye; kültür-sermaye tartışmalarını 
turizm açısına yansıtılan sosyolojik bir kavram.  

Belirli bir turizm alanında gelen sermaye belirli 
kaynaklar belirli yeteneklere dökülüyor. Bu yete-
nekler bir turizm alanı oluşuyor bu alan sermaye 
biriktiriyor. Biriken turistik sermaye, endüstriye 
neden oluyor. Bir yerde turizm gelişiyorsa endüstri 
de gelişmiş demektir. 

Fakat turizm genel olarak şehirlerde merkezlere 
yığılıyor. Bursa’da da sadece 2 ilçe Osmangazi ve 
Nilüfer’de toplanmış durumda. Sürdürülebilir 
turizm bir türlü yerleşemedi. Dağılamadı.  Bu 
noktada yerel yönetimlerin yapması gereken 
şey, turizmin ve konaklamaların bu iki ilçe dışına 

çıkarak bütün Bursa’ya dağılımını sağlamaktır. 
Çünkü ancak o zaman tam anlamıyla Turizm Kenti 
olabiliriz.

Mekansal olarak nerede yığılma varsa kültürel 
turistler merkezden dağıtılamıyor, dolayısıyla 
eksik bir şey var. Bunu diğer alanlara dağıtmak 
lazım.  Planlama da yani yeni yapılan tesislerin 
şehir merkezine değil merkezden teleferiğe 
yapılması lazım.”

TURİZMİN TEK BİR 
MERKEZDE DEĞİL 
BÜTÜN İLÇELERE 

YAYILMASI 
SAĞLANMALIDIR

BURSA’NIN TURİZM POTANSİYELİ: 
KAYNAKLAR VE KARARLAR

 Yrd. Doç. Dr. HAKAN SEZEREL
 Anadolu Üni. Turizm İşletmeciliği Bölümü
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2. Turizm Zirvesi’nde Bursa turizmine strate-
jik açıdan bakan Celal Uzun, bu alanda ken-

tin avantaj ve dezavantajlarından bahsetti. Uzun, 
Bursa için önerilerde bulunduğu konuşmasında 
şu konulara değindi:

“Bursa turizm açısından çok büyük değerlere 
sahip fakat bir turizm kenti olarak hak ettiği değeri 
göremedi, İstanbul’un gölgesi altında kaldı.

Stratejik bakış açılarıyla sorunları inceledik ve 
kısa vadede neler yapabiliriz diye baktık. 

Bursa’nın değerleri saymakla bitmiyor mesela; 
Müslümanlar için Ulucami, Hristiyanlar için İznik, 
Araplar için doğa ve kış turizmi gibi güzellikler var.

Tabi, bunların yanı sıra Bursa’nın dezavantajları 
da çok fazla göze çarpıyor. Havaalanı yetersizliği, 
İstanbul’un gölgesinde kalması, tanıtım eksikliği, 
eğitimsiz insanların görevlendirilmeleri, pazar-
lama hataları, turizm değerleri atıl durumda 
duruyor.

Fakat gelişimde en büyük engel yönetim eksik-
liği mesela Mudanya sahili çok bakımsız bunun 
için çalışmalar yeni başladı. Gidilen fuarlarda 
Bursa standı tanıtım anlamında yetersiz kalıyor. Ve 
tabii ki rakiplerimiz Konya ve Afyon. Bu iki ilimiz 
inanç ve termal turizmde bizden ön sıralardadır. 
Bunun içinde doğru ve planlı tanıtım yapılması 

gerekmektedir. Tabii ki bu tanıtımlar için öde-
neklerin yaratılması gerekir, havaalanı aktif hale 
gelmelidir. İznik Bursa’ya kazandırılmalıdır.

Turizm paydaşlar koordinasyon halinde olmalı, 
üniversite ile birlikte hareket etmelidir.

Orta vadede yapılması gerekenler ise; seyahat 
acenteleri eğitilmeli, eğlence mekanları anlamın-
da çok kısıtlıyız eğlence mekanları arttırılmalı, 
fuarlarda organizasyonlar büyütülmeli ve stand 
alanları büyütülmelidir. Farklı ülkelerde tanıtım 
etkinlikleri düzenlenmeli ve sanırım en önemli ve 
ilk etapta yapılması gereken ise tarihi ve kültürel 
dokuların onarılmasıdır.

Uzun vade de yapılması gerekenler ise; salta-
nat kapısı, kapalı çarşı, uzun çarşı gibi Osmanlı 
mimarileri restore edilmeli, hızlı tren bir an önce 
bitirilmeli.”

PAZARLAMA 
HATALARI 

GİDERİLMELİDİR

STRATEJİK BAKIŞ AÇISIYLA BURSA’DAKİ 
TURİZM GELİŞİMİNİN TEMEL SORUNLARI

 CELAL UZUN
 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler 
 Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD
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BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci 2. 
Turizm Zirvesi’nde İstanbul-İzmir otoyolunu 

değerlendirdi. Değirmenci, yapılan çalışmanın 
ve yatırımların, ekonomik alanda Bursa’ya çok 
katkısı olacağını belirtirken, yaşanılacak yatırım ve 
gelişmelerin izlerinin 2013-2019 yılları arasında 
gerçekleşeceğini söyledi.

Tamer Değirmenci yaptığı konuşmada daha 
sonra şu konuların üzerinde durdu: 

“BEBKA olarak bölgemizdeki önemli yatırımla-
rın ekonomik sosyal kalkınmaya etkilerini araştırı-
yoruz. Burada araştırma, planlamanın çok önemli 
bir parçası. 

Bölge planına destek olması açısından bölge-
mizi çok yakından etkileyeceğini düşündüğümü 
2-3 yıllık bir çalışma yaptık. Daha önceden Tür-
kiye’de yapılmış bir örnek yok. Bir projenin o 
bölgeye ekonomik ve sosyal etkileri nedir diye 
araştırma yapılmamış.

 Bunun ile ilgili öncelikli olarak detaylı bir araş-
tırma yaptık, kimlerle yürütebiliriz diye üniversite 
ve uluslararası araştırma firmaları ile görüştük. En 
sonunda yapacağımız etki analizi sadece “ekono-
mik” alandaki etkileri incelemek üzere daralttık. 
Çünkü projelerin o bölgedeki sosyal çevreye etki-
leri çok geniş kapsamlı. Biz bu projede ekonomik 
etkiler üzerinde durduk.

Şu anki yol güzergahlarında, İstanbul-Bursa 
iyi ihtimalle 3-4 kötü ihtimalle 5-6 saate çıkıyor. 
İstanbul-İzmir arası da şuan ki durumda 8-10 saat. 
İstanbul-İzmir otobanın yapılması sonucunda, bu 
yollar Bursa için; 1,5 saate ve İzmir için de 3,5 
saate inecek. Mevcutta yaklaşık 3-4 saat süren 
Bursa-İzmir 1,5-2 saate inecek. 

Turizm rakamlarına bakınca % 75 Antalya, İzmir 
ve Muğla’ya gidiyor. 

Bu iki noktayı bağlayan otobanda Bursa, orta 
nokta olacak. Kentsel turizme olacak etkileri bu ve-
rilerden bile anlaşılabilir. Ekonomik etki analizini 
yaparken turizm inşaatının etkileri, (kamulaştırma 
hariç) 11 milyar liralık yatırım 25,8 milyarlık bir 
artışa sebep olacak. 15 bin kişilik bir istihdam ve 
bu etkinin de 2013-2019 yılları arasında olması 
bekleniyor.

İkinci etki bölgesel ekonomiye katkısı, 2017 
yılında %4, 2030 yılında %7 ekonomik katkı bek-
leniyor. Bu rakamlar sadece otoyolun getireceği 
seyahat ve lojistik sürelerinin kısalmasıyla gelecek 
hareketliliktir.

Turizm açısından baktığımızda ilginç etkiler 
görülüyor. Bursa’da ortalama konaklama 1,8 gün, 
670 bin konaklama sayısı var. Öngörümüz turizm 
sektöründeki dolaylı ve uyarılmış 1.1 milyarlık 
artış. Gayri safi değer 540 milyon katma değer 
artışı 2 bin kişi ilave istihdam turizm sektöründe.

İstanbul rakip değil tamamlayıcı unsurdur. 
Partnerdir bu otoyolla birlikte bir saatlik bir mesafe 
Bursa’ya olan katılımı arttıracak bu pozitif bir et-

İSTANBUL-İZMİR 
OTOBANI BURSA’YI 

DESTİNASYON HALİNE 
GETİRECEKTİR

İSTANBUL - İZMİR OTOBANININ 
BURSA TURİZMİNE ETKİLERİ

 TAMER DEĞİRMENCİ
 BEBKA Genel Sekreteri
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kidir. Fakat turizm konaklamaları iyi bir stratejiyle 
ilerlemez ise konaklama rakamları düşecektir. 
Çünkü İstanbul’da konaklayanlar sadece gezmek 
için Bursa’ya gelecek ve geri döneceklerdir. Bunu 
iyi yönetmeliyiz.

Turizm alanında yapılan atak ile birlikte ulaşı-
mın kolaylaşması;  havaalanının olumsuz etkileri 
ortadan kalkıyor çünkü Sabiha Gökçe Havaalanı 
40 dakika olacak. Uluslararası uçuşlarda, Sabiha 
Gökçen potansiyelini kullanacağız. İkincisi yerel 
uçuşlar için Yenişehir 50 dakikalık mesafede. Bu 
da erişilebilirlik sorununu kaldıracak. 

Benim şahsi önerim ise; bizler önceden Bur-
sa’ya gelecek misafirlerimizi İstanbul’u gezmesi 
açısından orada konaklatıyor, Bursa’ya 2-3 saatlik 
yol ile işlerini halletmeye getiriyorduk. Şimdi ise 
artık Sabiha Gökçe Havaalanı’ndan direk Bursa’ya 
getirerek İstanbul’a gezmeye götürebiliriz. Biliyor-
sunuz zaten bir kişinin Atatürk Havaalanı’ndan 
istediği yere ulaşması en az 2 saat. Biz ise Sabiha 
Gökçen’den trafik sorunu olmadan ile 45 daki-
kada buraya getirebilir ve sonrasında otobanın 
kısalması ile birlikte İstanbul’u ve hatta İzmir’i 
gezdirebiliriz. Bursa’yı iniş destinasyonu olarak 
tanımlamamız gerekiyor.”
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2.Turizm Zirvesi konuşmacılarından, Ana-
dolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 

Üyesi Dr. Hediye Bahar Sayın, ‘Zorunlu Paket Tur 
Sözleşmeleri’nden bahsetti. Sayın’ın üzerinde 
durduğu konular şöyle:

“Turizm hızla gelişen sektörlerden biri haline 
almıştır. Bütün dünya da bu şekildedir. Turizm teş-
fikine ilişkin alınan kararlar bunda etkili olmuştur. 
2006 yılında yürürlüğe giren paket tur sözleşme-
leri  turist sayısının çoğalmasında oldukça etkilidir.

Seyahat acenteleri genellikle paket  tur sözleş-
meleri ile hem kendini hem de müşterisini garanti 
altına almaktadır. 

Paket tur sözleşmelerinin içerisinde; ulaşım 
araçlarını türü, izlenecek güzergahlar, pasaport ve 
vize işlemleri, zarar ve gelir kaybına neden olan 
olaylar, sağlık sorunları, tedavi durumları, kaza 
gibi olaylar da palet tur sözleşmeleri içerisinde 
zorunlu kılınan sağlık sigortaları ile yapılmaktadır. 
Burada geçerli olabilecek her durum belirtileli ve 
bir nüshası müşteriye verilmelidir.

Belirli hallerde devlet özellikle düzen sağlamak 
amacıyla acentelere yaptırımlar uygulamaktadır. 
Paket tur sözleşmelerinde acentenin taahhüt 
ettiği durumları gerçekleştirememesi veya ifl ası 
durumlarında 5 iş günü içerisinde bakanlığa bil-
dirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bakanlık denetim 
sağlamaktadır. Fakat bazı noktalarda bakanlığın 
da denetimleri eksik kalıyor. Bu durumda mağ-
duriyetler gerçekleşebiliyor.

Müşterilerin yaşanan bir sorun sonrasında 
zararlarının karşılanması için ellerindeki; fatura, 
makbuz gibi ne kadar resmi belge var ise onlar 
ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Acentelerin 

kasten sebep olmadığı her türlü olay teminat 
dışıdır. Gerçekleşen zararlarda müşteriye paket 
tur bedelin kısmen ödenmesi veya tamamen 
ödenmesi sağlanır. Acenteler geziler sırasında 
mutlaka ilgili poliçe ve sertifikalarını yanlarında 
bulundurmalıdır.

Fakat sigortalarda yaşanan en büyük açık ise 
haksız bir rekabetin olması. Küçük çaplı acenteler 
bu sigortaları yapmaktan kaçınabiliyor. Genellikle 
büyük uluslararası firmalar bu sigortaları yap-
maktadır. Çünkü sigortanın risk alanı çok geniş, 
teminat çok geniş ve bu caydırıcı bir unsur oluyor.

Büyük firmalarda bu sigortaları yaptırdıklarında 
fiyatlarına yansıtmadır dolayısıyla turizm açısın-
dan maliyet arttırmaktadır. 

Burada en önemlisi bilgilendirmedir. Acenteler 
bu konuda önlem alabilirler. Müşteriye bilgilen-
dirme yapmalıdır.

Ayrıca yapılabilecek bir unsur ise Bursa özelinde 
şudur ki; gezilerin 1 gün değil 2-3 günlük paketler 
halinde planlanması. Yani paket tur düzenlemele-
ri ile de Bursa’ya gelecek turist sayısı arttırılabilir.

Tüketicinin korunması açısından açıklar mevcut 
bunlar için de düzenlemeler gerekiyor.”

PAKET TUR 
DÜZENLEMELERİ İLE

 BURSA’YA TURİST 
ÇEKİLEBİLİR

ZORUNLU PAKET TUR SİGORTASI 
SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

 Dr. HEDİYE BAHAR SAYIN
 Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi



............................................................................................................................................................. 18 - 19 Aralık 2015

231

TURİZM CEZA HUKUKU

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Ve 
Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Nazmiye Özenbaş 2.Turizm Zirvesi’nde 
yaptığı konuşmada turistlerin genel olarak kar-
şılaştığı sorunlardan bahsetti. Bunların yanı sıra 
Özenbaş bu sorunlara karşı alınabilecek önlemleri 
ve bu konulardaki cezai işlemler hakkında bilgi-
lendirme yaptı.

Özenbaş; “Hukuku konusu toplumun her ala-
nında her kişiyi ilgilendiren bir konudur. Çünkü 
suç oranı her geçen gün artmaktadır ve ceza infaz 
kurumlarına yapılan baskılarda artıyor.

Ülkemiz giderek turizm potansiyelini arttırmaya 
yönelik çalışmalar yapmaktadır. Fakat ülke imajları 
turizme ciddi olarak etki etmektedir. Kültür, sağlık, 
inanç turizmi  potansiyeli yüksek alan var ise o 
ülkeye turist gelme oranı da yükseliyor. Olumsuz 
imajın en önemli etkilerini Hindistan’da görüyo-
ruz. Mesela Hindistan’da kültürel, sosyal anlam 
da incelenmesi gerek bir çok yer ve kaynaklar 
var.  Fakat ülke içerisindeki istikrarsızlıklar, terör 
sorunları, ciddi adaletsiz gelir dağılımlarından 
kaynaklı suç oranın yüksek olması ve suç ile 
karşılaşıldığında yasal korunmalara dair sıkıntı-
lar söz konusudur. Merak eden bir çok insan bu 
durumları göz önünde bulundurduğu için oraya 
gitmemektedir.

Ülkemiz hakkında da aynı bu imaj var, bazı fiiller 
ciddi anlamda ülkemizi etkilemektedir. Turistler, 
ülkemizde; cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık gibi 
maruz kalıyorlar. Döndüklerinde bunu anlatmaları 
ve bunların toplumsal imaja etkilerine bakıldığın-
da olumsuz yönde olduklarını görüyoruz.

Ülke imajını etkileyen suçlar;

*Kasten öldürme 

*Trafik kazaları 

*Özellikle Bursa ile kapsamında sağlık turizmi 
anlamında hatalar yapılması. Mesela kalp hastası 
birinin yüksek sıcaklıkta bir alana sokulması. Bu 
noktada yönetim çok önemli. Bir turisti sağlık 
kontrollerinden geçirmeden, kendi doktorlarının 
onayından geçirmeden kendi bünyesinde konak-
latması sonucu çıkan hatalar.

*Yaralama Fiilleri

*Turist dövme

*Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar. Örneğin; 
reşit olmayan kızla cinsel ilişkiye giriyor gar-
sonlar. Kişinin kendi rızası olsa bile kendisi 
şikayette bulunmasa bile ailesinin şikayet 
etmesi kişinin cezai işlem görmesini sağlar.

*Mal varlığına karşı suçlar (hırsızlık, dolandı-
rıcılık, kredi kartı dolandırıcılığı)

*Çevre kirlilikleri (şehirlerin pis ve gürültülü 
olmaları)

Turizmin bu yaşanılan suçlardan etkilenmesini 
en aza indirmek için devlet tarafından hukuken 
güncellemeler yapılıyor. 

Yapılabilecek olan şeyler ise önceden turistlerin 
bu konularda uyarılması önemli gelişim sağlaya-
caktır.” diyerek sözlerini bitirdi.

ÜLKELERİN İMAJLARI 
TURİSTLERİ 

ETKİLEMEKTEDİR

 Yrd. Doç. Dr. NAZMİYE ÖZENBAŞ
 Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
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Akcak Otel Yöneticisi Aysu Şahin, 2. Turizm 
Zirve’sinin konuk diğer konuşmacılarından 

biriydi.  konuştu. Ayşu Şahin Bursa’da deniz turiz-
mi ve diğer alternatif turizm çeşitlerinden bahset-
ti. Şahin bu konu üzerine bir araştırma yaptıklarını 
ve araştırma sonucunda Bursa için yönetilebilecek 
alternatif turizm alanları bulunduğunu belirtti. 
Araştırma hakkında bilgi veren Şahin konuşma-
sında şunlara değindi; “Araştırmanın Bursa’ya kat-
kısı hali hazırda Bursa bünyesinde var olan fakat 
kişilerin veya turistlerin çok farkında olmadıkları 
turizm alanları belirlenmiştir. Yapılan araştırmada 
SWOT analizinden ve bir sosyal medya sitesinden 
yararlanılmıştır. Sosyal medya sitesinde yararlanıl-
masının sebebi ise insanların vakitlerin çok kısıtlı 
olmasından dolayıdır. Araştırma sırasında toplam 
57 kişi ile görüşme yapılmıştır.  Araştırmanın 
çerçevesi doküman incelemesi ve görüşülen 57 
kişiden alınan görüşler ile sınırlandırılmıştır. 
Katılımcılar Bursa ilinin Türkiye’deki konumunu 
bilmektedir. 38 erkek 19 kişi kadındır. Katılımcı-
ların 16’sı turizm, iş, akraba ziyareti vb. amaçlar 
ile daha önceden Bursa’ya gelmiştir.  Katılımcılara 
sorulan en önemli soru; “Bursa’da gerçekleşen 
turizm çeşitlerinden hangilerinden haberdar 
oldukları”dır.

Bu sorunun sonunda ise katılımcıların en çok 
kış turizmi ve inanç turizmlerinden haberdar 
oldukları ortaya çıkmıştır. Fakat Bursa özelinde; 
deniz turizmi, mağara turizmi, sağlık turizmi, 
gastronomi, doğa turizmi gibi turizm çeşitleri de 
yer almaktadır.

Ardından Bursa’nın güçlü yanlarına baktığımız-
da turizme yönelik çekici unsurlara sahiptir, birden 
fazla alternatif turizm çeşidi bulunmaktadır, 
yapılan yatırımlar, tarihsel değerler, ulaşım kolay-
lıkları, medyada kış turizmine yönelik haberlerin 
sıkça yer alması gibi unsurlar görünüyor. Fakat 
bunun yanı sıra Bursa’nın zayıf kaldığı unsurlar 
da vardır. Bunlar; Bursa’nın sadece kış turizmi ile 
tanınıyor olması, alternatif turizm çeşitlerin yeteri 
kadar tanıtılmıyor olması yine inanç turizmi po-
tansiyeline sahip olmasına rağmen yeterli tanıtım 
imajına sahip olmaması dikkat edilmesi gereken 
unsurlar olarak ön plana çıkmıştır.  Fark edilen bir 
başka unsur ise gastronomi anlamında bireyler 
markaları bilmesine rağmen bunun bir turizm 
olabileceğini bilmemektedir. Mesela İskender 
Döner, İnegöl Köftesi, kestane şekeri gibi.  Bu kap-
samda ortaya çıkan şehirlerin yerel yönetimlerinin 
tanıtımlara daha fazla önem vermesi gerektiği 
ve ön plana çıkan turizmlerden daha çok kazanç 
sağlanacağıdır.” dedi.

YEREL YÖNETİMLERİN 
TANITIMA ÖNEM  

VERMESİ ALTERNATİF 
TURİZM ÇEŞİTLERİNİ 

ORTAYA 
ÇIKARACAKTIR

BURSA’DA DENİZ TURİZMİ VE DİĞER 
ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİTLERİ: SWOT ANALİZİ

 AYSU ŞAHİN 
 Akcak Otel
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Mağara turizmi Türkiye’de maceracıların 
gözdesi olan bir turizm sektörüdür. Bursa 

ilinde bulunan Türkiye’nin en uzun 6. mağarası 
olarak geçen Ayvaini Mağarası öne çıkarılması 
gereken saklı bir cennettir. Mağaranın doğal 
güzelliği ve 6. en uzun mağara olma özelliğini 
taşıması Bursa’da mağara turizmini geliştirebile-
cek özelliktedir.

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Görevlisi Öznur 
Şahin Nardalı, Bursa’da yaptıkları araştırma üze-
rinde şaşırtıcı sonuçlarla karşılaştıklarını belirte-
rek, şu konuları gündeme taşıdı:

“Bölgede yaptığımız araştırmaya göre henüz 
bölge halkı ve Bursa halkının mağaranın Musta-
fakemalpaşa ilçesinde olduğu bile bilinmemekte-
dir. Bundaki en büyük eksiklik tanıtımdır.

Bunun yanı sıra henüz belediyenin güvenlik 
önlemleri almaması ve buraya yatırım yapmaması 
da mağaranın bilinme özelliğini eksik bırakmıştır.

Bu araştırma ve bilgilendirme ile yerel yöne-
timlerin burada alternatif turizm çeşitleri olarak 
mağara turizmini ele alması yine turistik açıdan 
bir gelir kaynağı sağlayacaktır.

30 kişinin katıldığı nitel araştırmamızda bölge 
halkının bir kısmının bu mağaradan dolayı bölge-
ye gelişlerin ve gelirlerin arttığını gözlemlemişler 
fakat birçoğu ise bu mağaranın henüz bir işlevi 
olamadığını düşünüyor.

Aslında mağara 1970 yılında İspanyollar tara-
fından keşfedilmiştir ama geçen zamana rağmen 
önem verilmemiştir. Geçen yıl yeni ışıklandırma 
ve merdiven kurulmasına rağmen bunlar yeterli 
düzenekler değildir.

Mağaranın tanıtılması ve güvenlik önlemlerinin 
alınması ile ilgililerin mağara turizmine çekilmesi 
sağlanabilir.” 

BURSA’DA SAKLI 
CENNET; 

AYVAİNİ MAĞARASI

BURSA İLİNDE ALTERNATİF BİR TURİZM ÇEKİCİLİĞİ OLARAK 
MAĞARA TURİZMİ: AYVAİNİ MAĞARASI VE YEREL HALKIN ALGISI

 ÖZNUR ŞAHİN NARDALI
 Piri Reis Üniversitesi
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BURSA İLİNDE ALTERNATİF BİR TURİZM ÇEKİCİLİĞİ OLARAK 
MAĞARA TURİZMİ: AYVAİNİ MAĞARASI ve YEREL HALKIN ALGISI

2.Turizm Zirvesi’nde konuşan İstanbul Ticaret 
Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kahraman 

Arslan kongre ve ziyaretçi bürolarının önemini 
vurguladı. Arslan konuşmasında şunlara değindi;

 “Kongre turizmin ile şehirlere gelen insanların 
turizme daha fazla katkısı olduğu bilinmektedir. Di-
ğer gelen ziyaretçilerden daha çok para harcamakta 
ve daha çok kültür değerleri gezmektedir. Fakat bu 
ziyaretçilerin daha fazla arttırılması için bir koordi-
nasyon gerekmektedir.

Değişen müşteri talebi ile birlikte kongre turizmi-
nin Kongre turizm hem karışlaştırmalı üstünlükler 
(tarihi doğal yapı) rekabetçi üstünükler ise çalı

Pazarlamasından sorumlu bir kuruluşa ihtiyaç 
vardır. Bunun oluşturulması gerekmektedir.  Yeni 
bir kongre destinasyonu ve yatırımı düşünülüyor ise 
baştan koordinasyon bürosu ile planlı ilerlenmelidir.

Kurulacak büronun ise bağımsız olması gerek-
mektedir çünkü dünyadaki diğer örneklerin %64’ü 
bağımsızdır.

Finansman temini sağlanmalıdır çünkü diğer türlü 
finansman olmaması durumunda yetersi kalacağı 
aşikardır. Ve bu finansmanları genelde kamu tarafın-
da sağlanmaktadır. Tabi bunun en iyi yolu kamu-özel 
paydaşların olmasıdır.

Bu konuda Barcelona çok iyi bir örnektir. Çünkü 
Barcelona’da 193 yılında Barselona Belediye Baş-
kanlığı, Barselona Ticaret Odası, Barselona Tanıtım 
Vakfı ve diğer ilgili kuruluşlar bir araya gelmiş ve 
bürolarını kurmuşlardır. Kuruluş aşamasında ise 
belediye 1 milyon Euro, ticaret odası 1 milyon Euro 
ve tanıtım vakfı 500 bin Euro olmak üzere toplam 2,5 

milyon Euro destek ile kuruluşu tamamlamışlardır. 
Ve her yıl ödenekler ayrılarak destekleri de devam 
etmektedir.

Bu sayede Barselona dünyada lider turizm ve 
kongre kenti olarak adından söz ettirmektedir.

Dünyada 5000’den fazla kongre ve ziyaretçi büro-
su mevcuttur. Türkiye ise daha yeni kongre turizmini 
keşfetmiş durumdadır. Ve bununla birlikte kongre ve 
ziyaretçi büroları yeni yeni kurulmaya başlanmıştır. 
İstanbul’da kurulan büro faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. Fakat Bursa, Antalya ve İzmir’de kurulan bürolar 
henüz aktif hale geçememiştir.

Turizm ve kongre lüks bir ürünü satmak gibidir. 
Bir memnuniyetsizlik durumunda bırakma söz 
konusudur. Bu yüzden acil bir şekilde koordinasyon 
merkezleri kurulmalıdır. Mesela Türkiye bunu şuan 
da çok önemli bir şekilde yaşıyor. Komşumuzda çıkan 
savaş bizi etkiliyor, doğuda yaşanan bir olay batıyı da 
etkileyebiliyor. BU krizleri iyi yönetebilmek için kong-
re ve ziyaretçi büroları tarafından ön görülmelidir.

Diğer önemli bir konusu ise medya planlamasıdır. 
Medya da  çıkacak olumlu ya da olumsuz bir haber 
de turist sayısını çok etkilemektedir. Bunun da 
kongre ve ziyaretçi bürolarının halkla ilişiler bölümü 
tarafından gerçekleştirilmelidir.”

BURSA’DA KONGRE 
TURİZMİNİN 

GELİŞTİRİLMESİNDE 
KONGRE VE ZİYARETÇİ 
BÜROSU İHTİYACININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

“ACİLEN KONGRE VE ZİYARETÇİ 
BÜROLARI AÇILMALIDIR”

 Doç. Dr. KAHRAMAN ASLAN
 İstanbul Ticaret Üniversitesi
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Pamukkale Üniversitesi Turizm Rehberliği 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Naci Polat  turiz-

min önemli bir kolu olan wellness ve SPA hakkında 
turizm zirvesi konuklarını bilgilendirdi.

Yrd. Doç. Dr. Naci Polat; “Öncelikle birçoğumu-
zun aklında çok fazla kavram karmaşası bulun-
maktadır. Wellness nedir, SPA nedir, termal nedir, 
kaplıca nedir, kür nedir gibi” sözleriyle konuya 
açıklık getirmeye çalıştı. Polat, şöyle devam etti:.

“Wellness ile vücut, ruh ve zeka arasındaki 
sağlıklı uyum ortaya konmaktadır. Bu tanım ilk 
olarak 1959’da Amerikalı doktor Dunn tarafın-
dan konulmuştur. Kişisel sorumluluk, fitness ve 
vücut bakımı, sağlıklı beslenme, rahatlama, zeka 
aktiviteleri ile çevre sorumluluğu ve sosyal ilişki-
ler wellness konusunda önemli başlıklar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Kuzey Amerika’da 
kullanılan SPA anlayışı Avrupa’daki wellness ile eş 
anlamlıdır.” 

Polat, SPA ve wellness çeşitlerinden ve içerik-

lerinden ve ülkelere göre ayrımlarından bahset-
tikten sonra Bursa için wellness ve SPA hakkında 
yapılabileceklere değindi. 

“Bursa’nın tarihi dokular ve kültürel anlamda 
zenginliklerinin yanı sıra her geçen gün gelişen 
konaklama ve ulaşım sistemleri ile gözde bir des-
tinasyon haline gelmektedir” diye görüş belirten 
Polat, bu güzelliklerin ve kolaylıkların yanı sıra 
eğitimli elemanların istihdamının sağlanması, 
ücretlendirilmelerle geleceğin yapılandırılması-
nın çok önemli olduğunu vur guladı.

VÜCUT, RUH VE ZEKA 
UYUMU; WELLNESS

WELLNESS VE SPA TURİZMİ

 Yrd. Doç. Dr. NACİ POLAT
 Pamukkale Ünv. Turizm Rehberliği Böl.
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Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gast-
ronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Murat Doğdubay, 2. Turizm Zirvesi’nde 
Bursa’nın barındırdığı gastronomik zenginlikler-
den bahsetti.

Doğdubay; “Bizlerin amacı Bursa ilinin tarımsal 
özelliğinden dolayı mutfak turizminin tanıtılması-
dır. Bu konuyu açarak ön plana çıkarmak istiyoruz. 
Yemek kültürü insanların beslenme faaliyetlerinin 
vazgeçilmez bir unsurudur. Birçok ülkeye yapılan 
gastronomi turlardan sonra kendi ülkemizde 
de Türk mutfağı görünümden çok lezzeti ön 
plandadır. Sosyal yapıya ve kültürel yapıya göre 
değişkenlik göstermektedir.

Bursa mutfağına gelince, Kemalpaşa tatlısı, 
kestane şekeri, İskender döneri gibi değerleri 

bünyesinde bulunduran Bursa mutfağının teme-
lini oluşturuyor. Bursa mutfağının Osmanlı’ya has 
mutfakları ve göçlerden dolayı birçok kültüre ait 
mutfaklarda bulunduğu için Bursa mutfağı çok 
zengin bir konumdadır.

Bizler zaten hali hazırda Bursa destinasyonu 
yaratılmışken bunu desteklemek açısından Bur-
sa mutfağının da turizme katılmasını sağlamak 
istiyoruz” görüşlerine yer verdi.

BURSA İLİNİN 
TANITILMASINDA 

MUTFAK TURİZMİNİN 
KULLANILABİLİRLİĞİ

OSMANLI MUTFAĞI VE BİRÇOK 
MUTFAK KÜLTÜRÜ’NÜN MOZAİĞİ; BURSA

BURSA İLİNİN TANITILMASINDA MUTFAK 
TURİZMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ

 Doç. Dr. MURAT DOĞDUBAY
 Balıkesir Ünv. Turizm Fak.

 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl.
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 38.Komite 
üyesi Turgay Güler, Bursa turizminde eğ-

lence ve yiyecek sektörünün öneminden bahsetti.

Turgay Güler; “Turizmde Bursa çok önemli bir 
yer tutmaktadır. Gelen turistler günlerinde 8 saati 
ilgi alanlarında geçirecektir, fakat kalan 8 saatinde 
yiyecek, içecek ve eğlence ayağında bulunacaktır. 
Bu, turizmde olmazsa olmaz olarak belirtilecek bir 
sektördür” dedi.

Bursa’da turizmde bir şeylerin yanlış gittiğini 
kaydeden Turgay Güler, konuşmasında şu görüş-
leri ön plana çıkardı: 

“Yiyecek ve eğlence açısından bir şeyler yanlış 
durumdadır. Ne yanlıştır? Eski Bursa’da tarih. 
Bursa’da mesela hanların içlerinde yiyecek içe-
cek yerlerinin olması gerektiği gibi olmadığını 
görüyorum. Osmangazi Belediye Başkanı’mızın 
da bir önceki oturumda bahsettiği hanlar konusu 
bizimde önem verdiğimiz bir konudur. Ve hanlar 
ile ilgili yapılacak şeyleri açıkladığında çok mutlu 
oldum.

Türkiye’de doğu bölgelere gittiyseniz hanların 
ne kadar güzel nizami bir şekilde yiyecek ve 
eğlence konusunda düzenlendiğini göreceksi-
nizdir. Ve han bölgesi dediğimiz de sadece çay 
kahve olarak düşünürsek turistlerin oraya gelmesi 
düşünülemez. Onlar için alkol olması çok önemli 
bir konumdadır. Bursa’daki hanlara baktığınızda 
ise keşmekeşlik görmektesiniz. Mesela Pirinç Han 
gibi yerlere gittiğiniz de göreceksiniz. Birinci so-
runumuzun yerli ya da yabancı turistlerin eğlence 
için uzun vakit geçirebileceği bir yer yok.

Bunun yanında tarihi bölgelerden çıkıp Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı’na sıkışmış durumdayız. 

Orada yeni nesil dükkanlarda bir arada durmak-
tayız. FSM Bulvarı 4-5 sene önce Türkiye’nin 5. 
en iyi bulvarı seçilmişti. Hatta Bağdat Caddesi ile 
özdeşleştiriliyor, fakat öyle değil. Çünkü FSM Bul-
varı bakımsız, ağaçlar kaldırımları patlatmış ve bir 
çivi çakılmamış durumdadır. FSM Derneği olarak 
Büyükşehir ile görüşmelere başlandı. Umarım bir 
sonuç verecektir.

Biz eğlence dünyasında çok üst sırada olmak zo-
rundayız. Çünkü bir buçuk saat uzaklıkta İstanbul 
gibi bir komşumuz vardır. Çünkü birçok sanayici-
miz yakınlığından dolayı misafirini eğlenmeye 
İstanbul’a götürmektedir. Bunu engellememiz 
gerekiyor. Çünkü rakibimiz dünya devlerinden; 
İstanbul.

Mesela Unkapanı’na baktığınızda bir de sizlerin 
Arap Şükrü diye bildiğiniz yere bakın. Derme 
çatma bir durum görüntü söz konusu. Buraların 
geliştirilmesi düzenlenmesi turistlerinde burada 
para harcamasını sağlayacaktır ve katkısı da bir o 
kadar çok olacaktır.

Urfa’ya gittiğinizde sıra geceleri, kına geceleri 
düzenleri vardır. Yine bunlar da tarihi dokuların 
içindedir. Dolayısıyla öncelikle geleneksel eğ-
lencelerimizi oluşturmalıyız. Mesela Bursa’da 

EĞLENCE TARİHİ 
DOKULARIN İÇİNE 

GİRMELİ

YİYECEK, İÇECEK, EĞLENCE

 TURGAY GÜLER
 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

 38. Komite üyesi
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belli grupların belli yerlerde toplanmaları ve sanat 
müziği icra etmelerine “gezek” denir. Neden genç-
lerimiz gezek kültürümüzü öğrenerek eğlence 
kültürüne aktarmıyorlar?

Birçok turist gecelemeden Bursa’dan 
ayrılmaktadır. Bunlar için özel oteller gelmiştir. 
Fakat eğlence sektörüne aynı yatırım yapılmıyor” 
diye konunun önemini vurguladı. 
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 38. Komite 
Üyesi Irmak Arslan, Bursa’da yiyecek ve eğ-

lence sektörünün yaşadığı sorunlardan bahsetti.

Irmak Aslan; dile getirdiği sorunun sadece  
eğlence yerlerinin değil, otellerin de yaşadığı bir 
sorun olduğunu belirttiği konuşmasında şunları 
söyledi:

“Bunlardan biri telif sorunudur. Dinletilen 
müziklerle alakalı baskılar var. Polis marifetiyle 
basılıp çalınan müzik ile ilgili avukatlar nezdinde 
dinlenilerek tespit ediliyor ve dava açılıyor. Bu-
nunla ilgili adliyeye başvurumuzu yaptık, fakat 
neyi kimden nasıl alacağımıza dair hiçbir bilgi 
bulunmamaktadır.

2-3 senedir işletmeler sıkıntı yaşamaktadır. 
Fakat en büyük sıkıntı yasal bir karmaşa olmasıdır. 
Yasalar ve yetkili merciler henüz ne olduğunu 
bilmemektedir. En büyük sıkıntı da budur.

Eğlence sektörü, biliyorsunuz bayramlarda veya 
özel tatil günlerinde daha fazla çalışmaktadır. Ve 
bu zamanlarda ekstra çalışan almaktadır. Bunlar 
ile ilgili sigorta işlemlerini online olarak yaptığınız 
başvurularda sıkıntı çıkabiliyor. Yani dönemlik 

işçiye sigorta yapıyoruz, o işçiler o gün gelmiyor, 
başka işçi buluyoruz, yeni sigorta izni vermiyor. 
Sigortasız başlıyor, denetim oluyor. Ben hem 20 
kişilik ceza yiyorum, hem de yeniden 20 kişilik 
ödeme yapıyorum. Bununla ilgili tarım alanında 
bir yasal müfredat var, buna dahil olmak istiyoruz.

Mutfak eğitimi projemiz var. Çok ciddi bir is-
tihdam alanıdır. Uludağ Üniversitesi ve BTSO 
olarak birlikte bu projeyi uyguluyoruz. Bu proje 
sonunda istihdam sağlanacak hem de kalifiye 
Bursa mutfağı geliştirilecektir. Bu eğitim kursu-
nun akabinde isteklerle birlikte farklı sektörlerde 
de kurslar açılacaktır.

ULUDAĞ 
ÜNİVERSİTESİ VE 

BTSO MUTFAK 
KURSLARI BAŞLIYOR

YİYECEK, İÇECEK, EĞLENCE

 IRMAK ARSLAN 
 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

 38. Komite üyesi
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Bursa Valiliği Avrupa Birliği Proje ve Eğitim 
Koordinasyonu’ndan Dr. Arzu Erdi, 2. Turizm 

Zirvesi’nde Bursa Valiliği olarak Bursa için hazırla-
dıkları projelerden bahsetti.

Dr. Arzu Erdi; “Bursa turizmine çorbada bizim 
de tuzumuz olsun diye gastronomi konusunda 
katkılar koymaya çalışıyoruz. Özellikle gastro-
nomik diye nitelendirdiğimiz yöresel mutfaklar 
konusunda gelişimler sağlıyoruz. BEBKA’nın açıl-
ma sebeplerinden bir tanesi de budur. Bölgenin 
kendi dinamiklerini ve sosyal kültürel alanlarını 
desteklemek için vardır.

Yüzlerce kongre zirve düzenleniyor, bir çok konu 
konuşuluyor, proje sunuluyor. Fakat bunda önem 
verilmesi gereken şey şudur; planlı bir şekilde 
ilerlemek. Çünkü biz kendimize projeci diyoruz 
ve her açıdan 360 derece bakmaya ve her açıdan 
düşünmeye çalışıyoruz” dedi.

Dr. Arzu Erdi, konuşmasının bundan sonraki 
bölümünde şunları dile getirdi:

“2013 yılında bir proje için hazırlanırken sağlık 
turizmi trendi vardı. Herkes bu konuda projeler 
üretiyordu. Ama bu bilgi kirliliklerine yol açıyor. 
Bunun yaşanmaması için bir araya gelinmeli ve 
böyle kararlar alınmalıdır. Biz de bu amaçla yöresel 
lezzetleri ele aldık. Yöresel ürünleri kullanarak 
turizmin tanıtılmasını yapmalıyız.

Yöresel ürün pazarında her yıl % 20 büyüme var-
dır. Mesela havaalanlarında açılan yerlerde satılan 
ürünlere baktığınızda üzerlerinde coğrafi işaretler 
vardır. Bu işaretlerde şunu ifade etmektedir. Bunu 
nereden alırsanız alın, kesinlikle aynı lezzeti aynı 
aromayı yiyecekseniz demektir. Fakat bizim Ezine 
peynirimize baktığınızda, nerde yerseniz her biri 

ayrı tattadır. Dolayısıyla bu büyük bir eksikliktir 
bir reçete yoktur. Bunu oluşturmak için ilk önce 
coğrafi işaret ne demektir diye seminerler düzen-
ledik. Bilgilendirme yaptık. Bunun sonrasında 
kendimize ürünler belirledik, Gemlik zeytini, şef-
tali, kestane gibi ürünleri belirledik ve bir yarışma 
düzenledik. Bu ürünler ile ünlü ustaları, meslek 
yüksek okulu öğrencileri ve lise öğrencilerini seçtik 
ve belirlenen ürünler ile yemek yaptırdık, kaza-
nana para ödülü verdik. Ve farklı farklı inanılmaz 
lezzetler ortaya çıktı.

Ardından Elma-TP diye bir proje yaptık 5 ülke 
ile birlikte 400 bin euroluk bir bütçe ile projemizi 
hazırladık. Bunun içeriği de biz en değerli ürünle-
rimizi seçelim ve en iyi üreticiler ile çalışalım. Yani 
yöresel değerlerimizi en iyi şekilde sunalım.  Avru-
pa Yöresel Ürün Envanteri’ni çıkarttık. Yani yöresel 
ürünü bir paket şeklinde sunuyoruz. Coğrafyasını 
kültürünü, restoranlarını her şeyini tanıtıyoruz.

Ardından IV. Avrupa Yöresel Ürün Günü yaptık. 
İtalya’da düzenlediğimiz bu günde Bursa’da seç-
tiğimiz kişileri oraya götürerek ürünlerimizi orada 
tanıttık. Sonra orada onların ve bizim ürünlerimizi 
birleştirerek yemekler yaptık. Ve çok ses getiren 
bir çalışma oldu.  Ardından tabii ki de ürünlerin 

BURSA’NIN YEREL 
MUTFAKLARI ÇOK

 DEĞERLİDİR

 Dr. ARZU ERDİ
 Bursa Valiliği AB Proje ve Eğit. Koor.
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YÖRESEL MUTFAĞIN TURİZM 
STRATEJİSİNE ENTEGRASYONU

lezzetlerinin artmış olması, maliyetlere de kazanç-
lara da yansıdı.

Gastronomi mirası olarak kabul edilen, bölgeye 
has yöresel ürün ve mutfağa artarak duyulan bu 
ilginin Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen 
Avrupa Seçki Destinasyonlar Projesinin 2015 yılı 
temasını “Turizm ve Yerel Gastronomi olarak be-
lirlenmesini gördük. Önce başvurular toplanıyor 
kendi içerisinde değerlendirip 5 finaliste indiriyor. 
Bunların arasından seçkin olanı seçiyorlar. Biz 

bu konu için Tirilye’yi seçtik. Neden Trilye, çünkü 
ulusal basında yer alan bir yer . Baştan sona bir 
lezzet sunuyor Tirilye. Ve bu yapılan projeler 
oralara giderek kendimizi ifade etmemiz inanın 
tanıtıma çok yardımcı oluyor. 

Plan yapmak çok önemli mesela Catalanların 
Mutfağı aynı yarışmaya katıldı ve onların 3 yıllık 
iş tanımları ve programlar belli. Bu tarz tanıtım 
veya proje hazırlama işlerin planlı ilerlemek 
yapılabilecek en iyi şeydir” dedi.
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 23.ç Komite 
Üyesi ve motosiklet tutkunu Ali Bocan, 2. 

Turizm Zirvesi’nde yaptığı konuşmasında, Türki-
ye’de  motosiklet sayısının yüzde 32 oranında 
arttığına dikkat çekti. Türkiye’de ve dünyada bir 
çok yeri motosikletiyle gezdiğini söyleyen Ali 
Bocan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bursa’da da rakamlar çok sayıda artış gös-
termiştir. Her 7 araçtan 1’i motosiklettir. Bursa, 
motosiklet kullananlar açısından çok önemli 
noktadır. Fakat buna rağmen motokros parkurları 
olmaması en büyük açıktır. Gürsu Belediyesi ve 
İznik Belediyesi’nin yaptığı parkurlar var, fakat 
bunlar pek kullanışlı olmadı. Aslında bu alanların 
geliştirilmesi spor kanallarında bu bölgelerin yer 
alması ile birlikte turizme katkısı olacaktır.

İkinci büyük sorunumuz ise, motosiklet kira-
lama yerleri yoktur. Bunların olması, sağlanması 
gerekmektedir. 

Bizler Büyükorhan’da aktivitelere başladık. 300 
kişi ile başladığımız etkinlik bu yıl 4 bin kişiye 
ulaştı. Ve dolayısıyla gelen kişilerin turizme gelir 
olarak katkıları yadsınamaz. 

Ayrıca bizler gezilerimiz sırasında fotoğrafl ar 
çekiyoruz. Bursa’nın tarihi alanları ve doğal gü-
zelliklerini ve bunları internet sitelerinde payla-

şıyoruz. İnanın bunlarda kişilerin oralara gelmesi 
ve Bursa’ya turist çekme konusunda tanıtım ayağı 
olmaktadır.

Belediyelerin, yerel yönetimlerin konaklama 
ve kamp yapma alanlarının geliştirilmesi ge-
rekmektedir. Çünkü bu turizmi en çok etkileyen 
nedenlerden biridir.

Aslında Bursa’da motosiklet rotaları çok gü-
zeldir. Uludağ’daki otellerden cazibe merkezi 
yaratmak için kampanyalar düzenlemelerini kamp 
ve çadır alanlarının yaratılmasını bekliyoruz. Bu 
da turist çekme konusunda büyük etkisi olacaktır.

Her şey de olduğu gibi bunların medyaya yan-
sıması tanıtımının yapılması çok değerli katkılar 
sağlayacaktır.”

MOTOSİKLET TURİZMİ 
İLE MACERA SEVERLER 
BURSA’YI KEŞFEDECEK

MOTORSİKLETLİ 
TURİZM

 ALİ BOCAN
 BTSO 23. Komite
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Bursa Golf Kulübü Başkanı Gürkan Kaya, Bur-
sa’da ve Türkiye’de golf turizmini geliştirmek 

için 2. Turizm Zirvesi’nde konuştu.

Kaya, yurt dışından gelen misafirlerin golf saha-
larını sorduklarını ve bu konu da Türkiye’nin hala 
geri de kalmış olması onları üzdüğünü belirtti. Kaya 
konuşması sırasında şunların üzerinde durdu; 

“Golf Bursa için çok yeni bir alan. Futboldan başka 
bir alana yönelmek için. Farklı disiplinler altında 
yapılan bir spor olması ve Bursa’nın da bu sporu 
destekleyebilecek bir alana sahiptir.

Golfun bir özelliği de agresif olmayan insanı doğa 
ile birleştiren bir spor olmasıdır. Türkiye’de şuan 28 
tane golf sahası bulunmaktadır. Devletin verdiği 
destekler ile Türkiye’de golf kurumsallaşmıştır. 

Amerika’nın milli gelirinin 196 milyar dolardır 
Türkiye’de ise 150 milyon dolardır. Yani buradan 
fark edilebileceği gibi aslında golf ciddi bir kazanç-
tır. 1 Bodrum 1 Kuşadası 4 adet İstanbul’da golf 
sahalarımız vardır. Amerika’da bu rakam 15 bin 
sahadır. Yani aslında önem verilmesi halinde ciddi 
bir ekonomik gelir sağlanması mümkündür. Çünkü 
bizlerin amacı golfu bir endüstri haline getirmektir. 
Turizmde turistin % 4 ise golf turistinin bunun 4-5 
katı olduğu görülmektedir. Dünyaya da bakıldığında 
golf sporcularının dünyanın en iyi kazanan sporcuları 
olduğu görünmektedir.

Türkiye’de futbolun tekelinde bir spor sektörü 
var. Bunu değiştirmeliyiz. Bu devletin politikalarının 
da değişmesi ile alakalıdır. Mesela pazartesi günü 
cumhurbaşkanı futbol sahamızı açmak için Bursa’ya 
gelecek umarım bir gün golf sahası açılısında da 
değerli devlet büyüklerini de görebiliriz.

Ve eğer ki sahaların gelişimi Türkiye’de de sağ-
layabilirsek bu ünlü golf oyuncularının da buraya 
gelmesi sağlayacak, sadece ekonomik değil basının 
da katkısı büyük olacaktır. Ayrıca dünya basının 

da bu alanda yer almak imajımıza da olumlu katkı 
sağlayacaktır.

En önemlisi ise golfun turizmde konumunu be-
lirlemek gerekiyor. Bursa golf destinasyonu için en 
uygun yerdir. Golf sporcularının çoğu İstanbul’da yer 
almaktadır. İstanbul-Bursa arasının kısalmasından 
dolayı ulaşım kolaylığından dolayı bu sporcuları da 
buraya çekecektir. Dolayısıyla İstanbul-İzmir otobanın 
da bitmesi ile birlikte golf sporcuları Bursa’yı tercih 
edecektir. Ve ardından Bursa’nın diğer turizm sektör-
leri de etkileyecektir.

Golfun sıkıntıyı yaşadığı en büyük sorun ise fi-
nansmandır. Finansman destek yerel yönetimlerden 
sağlanmadıkça golf turizminin gelişmesi mümkündür 
değildir.

Biz golfu bir endüstri olarak görüyoruz. Yani golf 
sahalarının oluşması sanayi kenti Bursa’yı da etkile-
yecektir. Mesela tekstil firmalarının golf malzemeleri 
üretmesi. Otomotiv firmalarının golf arabası üretmesi. 
Bunlar golf turizmi ile gelecek gelir ve istihdam 
kaynaklarıdır.

Dünya şehirleri olmak için golf sahalarına önem 
verilmesi gerekiyor. Gelen yabancı turistlerin soruları 
oluyor “golf sahalarınızı görebilir miyiz” çünkü onların 
ilgilendikleri sporlardan bir golf ve bizler başımızı 
öne eğerek bu soruya sahamız yok diyoruz. Bu sıkıntı 
yaratıyor” dedi.

AMERİKA’NIN SPORU 
GOLF, TÜRKİYE’DE

BURSA’DA 
GOLF TURİZMİ

 GÜRKAN KAYA
 Bursa Golf Kulübü Başkanı
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Y.Mimar Çelik Erengezgin, Turizm Zirvesi’n-
de otellerdeki ışıklandırma ve teknolojiler 

üzerinde dururken, artık Türkiye’de hayata geçi-
rilmesi zorunlu olan doğal, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının da kullanılması gerektiğini belirtti. 

Erengezgin, günümüz de bir çok ülkede geçerli 
olan güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinin hala 
Türkiye’de etkili bir şekilde kullanılmamasının 
Türkiye’yi doğal anlamda bir yıkıma sürüklediğini 
de söyledi.

Y.Mimar Çelik Erengezgin, konuşmasında 
şunların üzerinde durdu; 

“Ülkemizin 3 önceliği enerji, ekoloji ve dep-
remdir. Turizm zirvesinin konularına baktığımda 
hiçbir oturumda b 3 gerçeğine yönelmemiştir. Bu 
3üne çözüm bulunmadığı değinilmediği sürece 
Türkiye’de turizmden söz edilemez.

Bu kaygıları edinmeliyiz, çünkü bu sektör en çok 
enerji harcayan ekolojiye en çok zarar veren sektör-
ler arasındadır. Umarım 3. zirvemizde Osmanlının 
yolları gibi kaygılarımızdan kurtulmalıyız.

Oteller nasıl aydınlatılmalıdır sorusunun cevabı 
şehirler nasıl aydınlatılmalıdır sorusu ile gitmeli-
yiz. Her mekanın tabiatına uyan bir aydınlatılma 
yapılmalıdır. Oteller öncelikli bir dinlenme me-
kanıdır. Dış cephede yoğunlaşan aydınlatılmanın 
odalara yansıyacağı ve bunun oteli tabelacı man-
tığından çıkmalıdır. 

Mesela Ulucami’nin aydınlatılması. Oraya 
baktığınızda haşa pavyona mı bakıyoruz dersiniz. 
Dokusuna çok ama çok ters bir mantık ile aydınla-

tılmıştır. Mimarlar, inşaat mühendisler ve elektrik 
mühendisleri ile birlikte çalışmayı öğrenmelidir.  

En büyük yanlış tek bir aydınlatma senaryosu 
içinde, aynı ışık renk ve şiddetinde aydınlatmanın 
kolaycılığına kaçmaktır.  Mesela resepsiyonun dik-
kat çekmesi, fakat lobinin daha dinlendirici olması 
gerekmektedir. Her yerin tasarımı farklı olmalıdır. 

Müşteri ve personelin yönlendirmeleri içim 
ışıkta çok önemlidir. Tabela arama zahmetinden 
kurtarır. LED bunun için çok yararlıdır. Mesela 
odaların içinde kapı açıldığında anahtar kartla-
rının kapı açıldığında hafifçe aydınlatılması bir 
çözüm olabilir. Müşterinin karanlıkta bu tuşu 
araması engellenebilir. Çünkü otellerin ışıklandır-
ma sistemleri çok başarılı bilgisayar sistemlerine 
bağlıdır. Işıkların ne zaman kapanacağı ne zaman 
güneş doğmuş gibi aydınlatılacağı artık mümkün.

Kahvaltı ve yemek salonlarının yollarının ay-
dınlatılması da mümkündür. Açık alanlara gelince 
otel konseptinin devamı olduğu için önemlidir. 
Kapıdan dışarıya çıktığımız anda içerideki ışıktan 
farklı olması olumsuz bir etki yaratacaktır.

Aydınlatma enerjisinin doğrudan güneşten 
rüzgardan ve sürdürülebilir temiz enerjilerden 

MİMARLAR, İNŞAAT 
MÜHENDİSLER VE 

ELEKTRİK 
MÜHENDİSLERİ İLE 

BİRLİKTE 
ÇALIŞMAYI 

ÖĞRENMELİDİR

 Y. Mimar ÇELİK ERENGEZGİN
 Çaba Tasarım Sanat, Uygulama
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sağlanmasının turizme hatta sağlık turizmine 
katkısı çok önemlidir. Bir otel düşünün kendi 
enerjisini kendi üreten bir otel. Bunun da sağlık 
için Bursa’ya gelen turiste tanıtıldığını düşünün.

Fakat ben bunun için çabaladığımda enerji 

bakanı görevden alındı. Yani şunu söyleyebilirim 
ki Ankara’dan hiç bir şey değişmez. Sizler bizler 
değişmediği sürece bir şey değişmeyecek. Bu dü-
şünceleri biz aktaracağız değişimi biz yaratacağız.”

OTELLER NASIL 
AYDINLATILMALI
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2.Turizm Zirvesi’nde konuşan TÜRSAB Güney 
Marmara BYK’dan Remzi Bat çok kısa ve 

çarpıcı bir konuşma yaptı.

Bat; “İşadamı isen, bir hipermarket açmak is-
tiyorsan önce profesyonelleri bulman gerekiyor. 
Sonra her bölümü yöneten insanları, sonra satışa 
sunulan ürünleri belirlemek ve sonra bu ürünlerin 
satışa sunulma düzenlemesi gerekiyor. 

Şehirleri de bu şekilde düşünün; ürünler Ulu-
dağ, İznik, Cumalıkızık gibi. Buradaki herkesin 
eğitilmesi gerekiyor. Buradaki herkes eğitilerek 
orada bulunan değerlerin farkındalığı sağlanıyor. 
Her şeyin başında eğitilmek geliyor. Ancak bu 
şekilde turizm geliştirilebilir” dedi. 

ÖNCE 
PROFESYONELLERİ 

BULMAN GEREKİYOR 

BURSA’NIN TARİHİ, DOĞAL VE KÜLTÜREL 
DEĞERLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

 REMZİ BAT
 TÜRSAB Güney Marmara BYK
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SALON 
GÖRÜŞLERİ
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BURSA TURİZMİNE 
KATKI VE EMEĞİ 

GEÇENLERİ SAYGI 
İLE ANIYORUZ
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