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Dijital çağdayız. Online yaşama, mobil hayata çabuk alıştık. Online satış ve 
pazarlama kanallarını etkin kullanan işletmeler; bol bol rezervasyon alıyor.

Dünyanın ilginç festivalleri

“Mutfağınız 
çok zengin”

Hilton Bursa Skylight Restaurant’ın mönüsünü
hazırlayan şef Jeffrey J. Vella tam bir Bursa hayranı...

Sayı: 7    6 Aylık Süreli Yayın
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“Gezdim ve büyülendim”

“Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı” ödülünü alan ve Zanzi-bar’a giden Ömür Akkor yazdı.

Bir ‘tık’la seyahat

Türkiye’nin turizm sektörü verileri gelecek 
açısından “olumlu” bir tablo çiziyor. Peki,

sektör temsilcileri ne düşünüyor? 

BURKON
Turizm ve Kongre Dergisi





3  BURKON VİZYON

Uçak biletiniz de bizden!
Değerli BURKON VİZYON dostları,

İnternet erişimimiz bulunuyorsa, çok rahatlıkla dünyada ve Türkiye’de veya yaşadığımız 
şehirdeki son dakika haberlerini takip edebiliyoruz, filmler, videolar izleyip, müzik din-
liyoruz, arkadaşlarımız veya dostlarımızla görüntülü, sesli görüşme yapıyoruz veyahut 
yazışabiliyoruz… İnternetten, evimizin, işyerimizin kirasını, faturalarını ödeyebiliyoruz, bir 
başka kişiye para transferi yapabiliyoruz. İnternet erişimi olan bir kişi için, yapılanlar veya 
yapılabilecekler saymakla bitmez gibi… Kısacası dijital çağdayız. Online yaşama, mobil 
hayata çabuk alıştık. Gün aşırı hayatımıza giren yeni teknolojilere adapte olarak, yaşam 
şeklimizi, iş yapış tarzımızı çok hızlı bir şekilde değiştiriyoruz. Kabul etmek gerekir ki 
internet, artık hayatımızın önemli bir parçası oldu. Türkiye’de 35 milyona yakın insanın 
internet kullanıcısı olması da sanal dünyanın boyutlarını gözler önüne seriyor. Bu sayı-
mızda, sektörümüzün de bir ayağını oluşturduğu “online seyahat pazarı”na ilişkin dosya-
mızda belirtildiği gibi “Online satış ve pazarlama kanallarını etkin kullanan işletmeler; 
dünyanın dört bir yanından rezervasyon alırken, veriler internette 1 birim yatırım yapanın, 
ortalama 11 birimlik kazanç sağladığı bir pazar artık karşımızda…”
BURKON olarak 15. yılımıza girdik. Kurulduğumuzdan günden itibaren müşterilerimiz, 
tedarikçilerimiz, personelimiz ve şirket çıkarları konusunda tüm taraflar için “mutluluk” 
felsefesiyle hareket ettik. Bize güvenen kurum ve kişilerin ihtiyaçlarını “nasıl en hızlı 
ve en kolay hale getirebiliriz” üzerine her an düşünüyoruz. Bugünlerde, ürünlerimize bir 
yenisini daha ekliyoruz. Artık web sayfamız üzerinden online olarak biletlerinizi alabile-
ceksiniz. Küresel seyahat ve turizm sektörünün önde gelen bir işlemci ve ileri teknoloji 
çözüm tedarikçisi olarak seyahat sağlayıcılarına online teknolojik çözümler sunan, Avru-
pa Seyahat Ödüllerinde "Avrupa'nın En İyi Bilgisayar Rezervasyon Sistemi (CRS)" ödülünü 
kazanmış, 123 farklı milletten 10 binden fazla çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Amadeus 
ile ortak yürüttüğümüz proje sayesinde güvenli ve hızlıca biletlerinize ulaşabileceksiniz.
BURKON VİZYON dergimizin yayına başladığı ilk sayıdan bu yana içerik ve tasarım ayağını 
yürüten Uçurtma Kreatif, 2014’te dergimize yenilik getirdi. Kendilerine özellikle teşek-
kürlerimi bir kez de dergimiz aracığıyla iletiyorum. Zengin içeriği ve rengârenk sayfa 
tasarımlarıyla keyifle okuyabileceğiniz, her yerde yanınızda bulundurmak isteyeceğiniz, 
seyahate çıkmadan önce göz gezdirmeden edemeyeceğiniz bir dergi ortaya çıkardık. 
Sadece içindekiler bölümüne baktığınızda bile içerik açısından harika bir yayını elinize 
aldığınızı fark edeceksiniz. 
Bir sonraki sayımızda tekrar buluşmak dileğiyle, tüm BURKON VİZYON dostlarına saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum…

Hasan Eker
Genel Müdür
Burkon Turizm ve Kongre 
Organizasyon Ltd. Şt

Facebook’ta beğenin: facebook.com/Burkon-Turizm-ve-Kongre

Twitter’da takip edin: twitter.com/Burkon_Turizm

Online kalın: www.burkon.com

Bize yazın: burkon@burkon.com

Ocak / Haziran

Dijital çağdayız. Online yaşama, mobil hayata çabuk alıştık. Online satış ve 

pazarlama kanallarını etkin kullanan işletmeler; bol bol rezervasyon alıyor

Dünyanın ilginç festivalleri

“Mutfağınız çok zengin”

Hilton Bursa Skylight Restaurant’ın mönüsünü
hazırlayan şef Jeffrey J. Vella tam bir Bursa hayranı...

Sayı: 7    6 Aylık Süreli Yayın

Vİ
ZY

ON

“Gezdim ve büyülendim”

“Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi 
Kitabı” ödülünü alan ve Zanzibar’a 

giden Ömür Akkor yazdı.

Bir ‘tık’la seyahat

Türkiye’nin turizm sektörü verileri gelecek açısından “olumlu” bir tablo çiziyor. Peki,sektör temsilcileri ne düşünüyor? 
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Bosch Grubu’nun Türkiye Temsilcisi Steven Young anne tarafın-
dan Türkiyeli. Young, “30 yaşıma kadar Avustralya’ da yaşadım. 
Türkiye’ye 3 yıllığına diye geldim. Burada eşimle tanıştım, evlen-
dim ve halen buradayım. Hiç de pişman değilim…” diyor. Geçtiği-
miz yıl ailesiyle Avustralya seyahati gerçekleştiren Bosch Türkiye 
Temsilcisi Steven Young ile iki ülke kültürü, Avustralya’ya gitmek 
isteyenlere tavsiyeleri vb üzerine konuştuk… 

İstanbul Cankurtaran ve Kadırga semtleri arasında bulunan Küçük 
Ayasofya Camii Türkiye'de pek bilinmiyor lakin turistler hergün 
ziyaret ediyor. Camii İtalya, Almanya, İngiltere gibi ülkelerden 
gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. 

Sidney’e mutlaka gidilmeli

Bir tatlı huzur almaya geldim
Küçük Ayasofya’ya…

içindekiler

Dijital çağdayız. Online yaşama, mobil hayata çabuk alıştık. Online 
satış ve pazarlama kanallarını etkin kullanan işletmeler; bol bol 
rezervasyon alırken, internette 1 birim yatırım yapanın, ortalama 
11 birimlik kazanç sağladığını gösteriyor... Online seyahat pazarı-
nın geldiği yer, mobil araçların pazara etkileri, Türkiye’deki seyahat 
sektörü temsilcilerinin yaklaşımlarını Amadeus Satış Pazarlama 
Bölümü Yöneticisi Aykut Orman ile konuştuk.

Bir ‘tık’la, seyahate çıkıyoruz

22

BURKON TURİZM VE KONGRE  ORGANİZASYON LTD. 
ŞTİ.  ADINA İMTİYAZ SAHİBİ

HASAN EKER
hasan.eker@burkon.com

YAYIN DİREKTÖRÜ
SİBEL BAĞCI UZUN

sibeluzun@ucurtmakreatif.com

YAYIN YÖNETMENİ
ASLI ALPER

aslialper@ucurtmakreatif.com

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
CANER MIHYAPANOĞLU

caner@burkon.com

GÖRSEL YÖNETMEN
MERVE TARAKÇIOĞLU

info@ucurtmakreatif.com

EDİTÖR
ÇAYAN ETHEM

editor@ucurtmakreatif.com

FOTOĞRAF EDİTÖRÜ
ONUR ÖZDEMİR

kurumsal@ucurtmakreatif.com

KATKIDA BULUNANLAR: ŞERİF YENEN -
DR. MURAT SAİT TUBAN - MEHTAP AKBAŞ ÇİFTÇİ - ÖMÜR 

AKKOR

YAYIN TÜRÜ: 6 AYLIK SÜRELİ YAYIN
Ocak / Haziran 2014 Sayı: 7    

BURKON VİZYON
Çekirge Cad. No: 51/C 16050 BURSA

Tel: +90 224 233 40 00
Fax: +90 224 233 80 00

YAYINA HAZIRLAYAN
UÇURTMA KREATİF 

Cumhuriyet Mah. Aydın Sok. Aydın Sitesi
B Blok Kat: 5 Daire: 17 Nilüfer/BURSA

Tel:  +90 224 249 90 87
www.ucurtmakreatif.com

facebook.com/ucurtma.kreatif
twitter.com/ucurtmakreatif

BASKI
FİKRET ÖZSAN MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Üçevler Mah. Tanay Cad. No:13 Nilüfer / BURSA

Tel: +90 224 441 33 82

YASAL HAKLAR: Yazılı izin olmadıkça, içeriğin bir kısmı ya da 
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SEYAHAT

GURME

ÖNERİLER

RÖPORTAJ
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Herkesin bir evinin olduğu, sokakların-
da aç kimsenin dolaşmadığı, kendine 
özgü ruhu, misafirperver ve canayakın 
insanları, dünyaca meşhur purola-
rı, eski arabaları ve salsasıyla ünlü 
Küba’yı, Dr. Murat Sait Tuban gezdi,                 
fotoğrafladı ve yazdı.

Dünyanın çeşitli ülkelerini gezerek 
yerel tadlardan yeni tadlar oluşturan 
Ömür Akkor, Bursa’nın 500 yıllık 
yemek kültürünü “Bursa Mutfağı” 
kitabında topladı. 2009’da “yemek ki-
taplarının Nobel’i” diye bilinen ödülü 
kazandı. 2012’de ise “1236 Selçuklu 
Mutfağı” kitabı, “Dünyanın En İyi 
Mutfak Tarihi Kitabı” ödülünü aldı. 
Geçtiğimiz ekimde Afrika mutfağı ve 
yerel gelenekleri yansıtan Zanzibar’a 
gitti. İzlenimlerini bizimle paylaştı.

Siz de seyahat etmenin “Özgürlük” ol-
duğu inancını taşıyanlardan mısınız? 
Öyleyse ünlü yazar Paulo Coelho‘nun 
siz gezginler için seyahat önerileri: 
Caddelerde gezin, sokakları keşfedin, 
bir şeyler aramanın özgürlüğünü 
yaşayın.

Madonna, Robert de Niro ve Al Pacino gibi oyuncular için ha-
zırladığı mönülerle adından söz ettiren şef Jeffrey J. Vella, Bursa 
mutfağına hayran. Hilton Bursa Skylight Restaurant’ın mönüsü 
için modern Akdeniz mutfağını Anadolu’nun geleneksel pişirme 
yöntemleriyle buluşturan Vella, birçok gurmeyi etkileyecek kadar 
sıradışı bir kişi. Ve sorularımızı samimiyetle yanıtladı…

MARAKEŞ // PARİS / BRÜKSEL / AMSTERDAM / KÖLN / DUSSELDORF / LUKSEMBURG //
BUDAPEŞTE / VİYANA / PRAG TURLARI SİZİ BEKLİYOR...

Mutlu insanların 
yaşadığı ülke Küba

Gezdim, gördüm, 
büyülendim…

Ünlü yazardan
10 seyahat kuralı

Bursa’nın zenginliği çok yönlü

DOSYA:
TURİZMDE 
BEKLENTİLER

Türkiye’nin turizm sektörüne ilişkin 
yakın zamandaki veriler, gelecek açı-
sından “olumlu” bir tablo çiziyor. Peki, 
sektör temsilcileri neler düşünüyor? 
“2014’e dair beklentiler nedir” sorula-
rını TUROB Başkanı Timur Bayındır, 
TÜROFED Genel Başkanı Osman 
Ayık ve TURYİD Başkan Yardımcısı 
Dr. Faik Öztunç’a sorduk. Bayındır, 
Ayık ve Öztunç’un görüşlerinden 
çıkan ortak görüş ise şöyle özetlenebi-
lir; “2013 kayıp yıl oldu fakat 2014’ten 
umutluyuz…”

“2013’ü kaybettik,
2014’ten umutluyuz”

TUROB Başkan
Timur BAYIRDIR

TÜROFED
Genel Başkanı

Osman AYIK

TURYİD
Yön. Kur. Bşk. Yrd. 

Dr. Faik Öztunç

10
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150 MİLYON ALBÜM SATIŞIYLA 
MÜZİK TARİHİNE GEÇEN EFSANE 

ROCK GRUBU AEROSMITH,
İSTANBUL’A GELİYOR

R ock’n Roll’un efsane gru-
bu Aerosmith, dünya tur-
nesi kapsamında 14 Mayıs 
2014’te, İTÜ Stadyumu’nda 
sahne alacak. Steven Tyler 

(vokal), Joe Perry (gitar), Tom         Ha-
milton (bas), Joey Kramer (davul) ve 
Brad Whitford’tan (gitar) oluşan Aeros-
mith’in konser biletleri, 19 Aralık 2013 
itibariyle Biletix’te satışa çıktı.
Rolling Stone dergisinin "Tüm zaman-
ların en büyük 100 sanatçısı" listesinde 
yer alan Aerosmith, 66.5 milyonu ABD 
sınırları içinde olmak üzere, sattığı 150 
milyon albüm ile "gelmiş geçmiş en        
fazla albüm satan Amerikalı rock grubu" 
olarak tarihe geçti. 2001’de "Rock and 
Roll Hall of Fame" tarafından onurlan-
dırılan grup, başta 4 Grammy ödülü ol-
mak üzere birçok ödülün de sahibi...
BKM ve MAP İletişim organizasyonuy-

la Türkiye'de ilk kez konser verecek olan 
grup, unutulmaz şarkılarının yanı sıra 
11 yıl aradan sonra tamamen yeni şarkı-
lardan oluşan ilk stüdyo albümü "Music 
From Another Dimension"dan da şar-
kılar seslendirecek. 1970’de ABD'nin 
Massachusetts eyaletinin Boston şeh-
rinde kurulan Aerosmith, blues kökenli 
hard rock tarzındaki müzikleri ile birçok 
rock grubuna ilham kaynağı oldu. 
Steven Tyler (vokal), Joe Perry (gitar), 
Tom Hamilton (bas), Joey Kramer 
(davul) ve Brad Whitford'tan (gitar) 
oluşan grup, 1972 yılında Max Cansas 
City'de verdikleri konserden sonra Co-
lumbia/CBS Records'la kontrat imzala-
yarak 1973’de ilk albümlerini yayımladı. 
1975’te "Toys In The Attic" ve 1976’da 
"Rocks" albümleri ile büyük başarı ya-
kalayan grup, kısa sürede süper star sta-
tüsüne ulaştı.

70'lerin sonuna gelindiğinde grup 
üyelerinden Joe Perry ve Brad 
Whitford'un kısa süreli ayrılık-
ları oldu ve 1982'de "Rock In A 
Hard Place" albümü yayımlandı. 
1984’te Joe Perry ve Brad Whit-
ford, gruba geri döndü. 1987’de 
yayımlanan "Permenant Vaca-
tion" albümü ile rock müzik 
tarihinin en çarpıcı geri dönü-
şü yaşandı ve böylelikle grup, 
‘70'li yıllardaki popülerlik-
lerini tekrar kazandı. Grup, 
1989’da "Pump", 1993’te 
"Get A Grip" ve 1997’de 
"Nine Lives" albümleri ile 
birçok hit şarkıya imza 
atıp ödüller kazanarak 
popüler kültürde bir fe-
nomen haline geldi. 

AJANDA



Türkiye’nin ilk özel müzesi olarak ziyarete açılan 
Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi geçici 
sergi programı dâhilinde, 6 Aralık’ta başlayan ve 

25 Mayıs 2014’e kadar devam edecek olan, “Kadim 
Çağlardan İzler, Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu” 

adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Sad-
berk Hanım Müzesi Arkeoloji Bölümü’nün 

yaklaşık 7 bin’e yakın eserden oluşan 
koleksiyonunun, Geç Neolitik Çağ’dan 
Bizans Dönemi sonuna kadar Anado-
lu’da birbiri ardına yaşamış uygarlıklara 
ait maddi kültür varlıklarının kronolojik 

olarak izlenmesine imkân sağlıyor. Kadim 
Çağlardan İzler Sergisi’nde yer alan eserler 

ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bir katalogda da 
sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
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71 ülkeden 4 bin 500 katılımcı ile 18’inci kez sektörün en büyük buluşması olan Doğu Akdeniz Ulus-
lararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2014, 30 Ocak-02 Şubat 2014 arasında gerçekleşti. Fuar, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, TOBB, 6 oda ve dernek, 36 dernek ve vakıf tarafından destekleniyor. Katılımcılar; 
tur operatörleri, seyahat acentaları, oteller-zincir oteller, havayolları, Cruise firmaları, turistik beldeler, 
uluslararası tanıtım ofisleri, rent a car firmaları, hastaneler ve turizm sektörünün tüm unsurlarından 
oluşuyor. EMITT 2014’ün en iyilerine Fuar alanında yapılan törenle plaketleri sunulurken, Bursa Valiliği’de 
genel ödüller kategorisinde, fuarın tanıtımına en fazla katkıda bulunan Valilik olarak ödülünü aldı. 
Diğer ödüller yabancı katılımcı, kış turizmi, sağlık turizmi, beldeler başlıkları altında verildi.

FUAR

SERGİ

4 bin 500 turizmciyle buluştu

Kadim çağlardan izler

AJANDA

Dünyada “Kemanı Ağlatan Adam” olarak tanınan ünlü keman virtüözü Farid Farjad, Avea Sıra 
Dışı Müzik Konserleri, 5. yılı kapsamında 28 Şubat 20.30’da İstanbul Kongre Merkezi’nde 

müzikseverlerle buluşacak. 

Hayattaki duruşunda sevgi ve saygıya çok önem verdiğini dile getiren Farjad, bunları da Türki-
ye'de bulduğunu belirterek, “Sadece kemanıma değil, bana da değer veren ve beni ben          ol-
duğum için seven insanları burada tanıdım” dedi. Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdiğini anlatan 

Farjad; “Eğer bir gün bu dünyadan gidersem, burada gömülmek istiyorum. Kendimi bu topraklara, 
coğrafyaya daha yakın hissediyorum” diyor. Ayrılık, Ağlayan Keman, Sarı Gelin, Şimdi Sana Dön-

mek Var Sevgili gibi eserleriyle daha önce Türkiyeli dinleyicilerine konserlerinde unutulmaz anlar 
yaşatan Farjad her fırsatta İstanbul ve Türkiye’yi ne kadar çok sevdiğini anlatan önemli bir keman 
virtüözü.

8 yaşından beri keman çalan Farid Farjad, 1966’da Tahran Müzik Konservatuarı’nda klasik müzik 
üzerine yüksek lisans yaptı. Daha sonra Tahran Senfoni Orkestrası’nda önemli görevler alan Farjad, 

Fars halk müziğinde çok derin bir birikime sahip oldu ve kemanla Klasik Batı Müziği üzerinde de 
çalışmalarda bulundu. Sanatçının Klasik Batı Müziği üzerindeki çalışmaları, Fars müziğinin gelişiminde 

büyük öneme sahip. Şu anda dünya üzerindeki en iyi keman virtüözlerinden biri olan Farid Farjad, ‘An 
Roozha I’, ‘An Roozha II’, ‘An Roozha III’, ‘An Roozha IV’, ‘An Roozha V’ olmak üzere beş albümlük bir albüm 

serisi yayımladı. Sanatçının eserleri ayrıca, ‘Golha Orkestrası’ adlı kolektif bir albümde de yer aldı.
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Bursa’nın İznik İlçesi’nde 1900 yıl önce yapılan Roma Dönemi’ne ait Anado-
lu’daki ender tiyatrolardan İznik Antik Roma Tiyatrosu’nun 2 yıldan bu yana 
yürütülen arkeolojik temizlik çalışmalarında sona gelindi. Temizleme çalışma-
ları için Bursa İl Özel İdare bütçesiyle 1 milyon 300 bin TL harcanan Antik 
Roma Tiyatrosu’na, çalışmalar kapsamında yürüyüş parkuru yapıldı. Tiyatro 
kısa sürede vatandaşların ziyaretine açılacak. Roma İmparatoru Traianus za-
manında eyalet valisi Csecillius Secunds tarafından yaptırılan tiyatro, Tür-
kiye’de günümüze kadar ayakta kalabilen sayılı tiyatrolar arasında yer alıyor. 
Çalışmalarda çevresi ve içi 6 metre kazılan ve bugüne kadar 300’e yakın sikke, 
toprak seramikler, 7 galeri ve salgın nedeniyle öldüğü sanılan kişilere ait iske-
letlerin bulunduğu toplu bir mezara ulaşıldı.

1900 yıllık İznik Antik Roma Tiyatrosu ziyarete açılıyor

Yeni tanıtma müşavirlikleri kurulacak

2014 yılı fuar takvimi açıklandı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 2014 yılında 118'i 
uluslararası olmak üzere 411 fuarın yapılmasına izin verildi. 411 fuarın 
241'i İstanbul'da, 28'i İzmir'de, 22'si Bursa'da gerçekleştirilirken, Ankara 
ise 17 fuar ile söz konusu illeri takip edecek. Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı'nın yayınladığı listeye göre ise, Türkiye bu yıl 57 ülkede; 7 tanesi bü-
yük olmak üzere,  94 kamu özel sektör işbirliği çerçevesinde ve 24 yurtdışı 
temsilciliği aracılığıyla toplam 125 turizm ihtisas fuarına katılacak.  

TBMM’de kabul edilen Türkiye 2014 Bütçe Programı’na göre, gelecek yıl ba-
kanlıklar el ele vererek sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre                                tu-
rizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi, golf turizmi ve kültür turizmine ilişkin                                       
altyapı eksiklikleri tamamlayarak pazarın çeşitlendirilmesini ve alternatif              
turizm türlerinin gelişmesini sağlayacak. Ayrıca yeni veya talep artışı görülen 
pazarlarda tanıtıma yönelik dış yapılanma oluşturulacak. Bu kapsamda Brezilya 
(Sao Paulo), Tunus, Çin (Şanghay), Yunanistan (Atina), Avustralya 
(Sidney), Kanada (Toronto), Rusya (St. Petersburg) Kültür ve 
Tanıtma Müşavirlikleri faaliyete geçecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, “Doğa Turizmi Master Planı’’ kapsamında 81 ilde 527 doğa turizm alanı oluşturmak üzere çalışma 

başlattı. B
akanlık tarafından yapılan yazılı a

çıklamada, planın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun talimatıyla 

oluşturulduğu bildirildi. Master planıyla, alternatif tu
rizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, g

eniş kapsamlı, katılımcı 

ve paylaşımcı bir şekilde gerçekleştirilm
esinin sağlanacağı belirtile

n açıklamada, “Dünyada turistik
 

tüketim şekillerinde yaşanan gelişmeler alışılm
ış tatil anlayışını da değiştird

i. Turistle
rin 

beklentileri, deniz, kum, güneş üçgeninden çıkarak tabiatı keşfeden turizm anlayışına 

dönüştü” ifadeleri kullanıldı.
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Uzaktaki eviniz Sidney’de…
Singapore Havayolları, dünya genelindeki havalimanı bekleme salonlarını bir 
üst seviyeye çıkarmak için başlattığı “uzaktaki eviniz“ konseptli dev yatırım 
SilverKris Lounge'ı Sidney'de tanıttı.  Gelecek beş yıl içinde Singapur Havayol-
ları'nın 15 ayrı kentte bulunan SilverKris Lounge'larında uygulanacak olan bu 
tasarımın tahmini maliyeti 100 milyon dolar civarında. Sidney'deki bekleme 
salonunun yenilenmesinin hemen ardından, 2014’te Londra, Hong Kong ve 
Singapur (Terminal 3) havalimanlarındaki bekleme salonlarının da yenilenmesi 
için planlamalar başladı.  Ünlü iç mekân tasrım firması ONG&ONG tarafından 
hayata geçirilen yeni SilverKris Lounge, yolculardan alınan öneriler sonucunda 
araştırılıp tasarlandı. Bu yenilikler ile birlikte bekleme salonundaki yolcular, 
kendilerini “evlerinde” hissetirecek kişisel alanların yanı sıra bekleme salonu 
personelinden daha kişiselleştirilmiş hizmetler talep edebilecek ve Singapur 
Havayolları'ndaki lezzetli yiyecek ve içecekler arasından seçim yapabilecekler. 
Sidney'de tanıtılan SilverKris Lounge'ı, Singapur Havayolları'nın Istanbul'dan 
haftada dört kez sunulan seferleri ile Singapur aktarmali Sydney'e gidebilir; 
Avusturalya'nın eşsiz birçok şehrini de (Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth, 
Darwin) gorerek seyahatinizi unutulmaz hale getirebilirsiniz. 

Türkiye’nin ilk ve tek aydınlatmalı pistlerine sahip olan Xanadu Snow White, kayak severlere saat 
20.00’ye kadar kayak yapma imkânı sunuyor. Türkiye’nin kış turizminde önemli destinasyon merkezlerin-
den biri olan Erzurum Palandöken’deki Xanadu Snow White, taşıdığı uluslararası güvenlik standartları ile 
Türkiye’nin FIS (Fédération Internationale de Ski) onaylı tek özel kayak pistlerine sahip tesisi. Xanadu, 
dağın zirvesinde bulunan 30 bin metreküp kapasiteli göletten yaptığı karlandırma sayesinde de üç yıldır 
Türkiye’de kayak sezonunu en erken açan tesis olan Xanadu, bu karlandırma sistemiyle kayak sezonunu 
da 150 güne kadar uzatıyor. Erzurum Havaalanı’na sadece 15 dakika uzaklıkta bulunan Xanadu Snow 
White, 10 km’si özel karlandırılabilen ve toplam uzunluğu 12 km olan kayak pistleri, 800 m'lik kızak pisti, 
1700 metre lift uzunluğu ile Palandöken'in nefes kesen manzarasında kayak ve snowboard sevenlerin 
tutkusu olmaya bu kış da devam edecek. 

Gece kayağı keyfi sunabilen Türkiye’nin ilk ve tek oteli

Türkiye’nin ilk kısa kaya tırmanışı rehberi…

THY uçuş ağına yeni noktalar ekledi 

Bafa Gölü Bouldering, dünya şampiyonluk dereceleriyle adından söz ettiren milli tırmanışçı Zor-
bey Aktuyun’un yaklaşık 10 yıldır topladığı tırmanış rotalarının verilerinden oluşan Türkiye’nin 
ilk boulder (kısa kaya tırmanışı) rehber kitabı olarak raflarda yerini aldı. Tasarım aşaması 3 yıl 
kadar süren ve kaya potansiyeli bakımından dünyanın üçüncü önemli bölgesi olan Bafa Gölü’n-
deki tırmanış rotaları ile bir harita niteliğinde olan kitap, 250 kaya üzerinde açılmış toplam 550 
rotanın fotoğraflı ve çizgisel ayrıntılarını içeriyor. Bölgenin adeta krokisinin içine sığdırıldığı 
rehber kitapta tırmanış rotalarının yanında bölgeye ulaşım bilgileri, önemli telefonlar, tırmanış 
dışında dinlenme günlerinde yapılacaklar, bölgenin tarihi, kaya yapısı ve kitabın yazarı Zorbey 
Aktuyun’un biyografisi de yer alıyor. Bölgedeki kayalar üzerinde ilk defa açtığı rotalarla bu spo-
run meraklılarına yol gösterici olan milli tırmanışçı, Bafa Gölü için gerçekleştirdiği projesini 
Türkiye’nin diğer potansiyel bölgeleri için de gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yeni mottosu "Widen Your World" ile yolcularına daha geniş bir dünya vaat 
eden Türk Hava Yolları'nın (THY) 105 ülkedeki 242. destinasyonu Kano (Ni-

jerya), 243. destinasyonu ise N'djamena (Çad) oldu. THY, Afrika kıtasında 25 
ülkede 36 destinasyona uçuş gerçekleştirecek. Kano/N'djamena seferleri, 
haftada dört frekans şeklinde; İstanbul'dan Salı, Perşembe, Cumartesi ve 

Pazar günleri, Kano/N'djamena'dan ise Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar 
günleri yapılacak. Açılışa özel fiyatlarsa İstanbul'dan Kano'ya tüm vergiler 

dâhil gidiş-dönüş 499 euro, N'djamena'ya ise 549 euro olarak belirlendi. 

Pegasus, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşla-

rın çevreye ve insan sağlığına verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması 

ve ortadan kaldırılabilmesi için başlattığı “Yeşil Havaalanı” projesi kapsamında İstanbul Sabiha 

Gökçen Havalimanı’nda “Yeşil Kuruluş” unvanını alan ilk havayolu işletmesi oldu. 

Geçen yıla oranla genişleyen filosu ve yüzde 22.3 artan misafir sayısına 

rağmen, özellikle yakıt tasarrufu uygulamaları ile uçuş başına 

yakıt tüketimini azaltarak, misafir başına düşen karbon 

salınımını yüzde 10 düşürdü ve böylece doğa dostu 

çalışmaları ile sektörde bir yeniliği daha 

gerçekleştirdi ve bir başarıya 

daha imza attı. 

Pegasus’a “Yeşil Kuruluş” unvanı
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Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi’nin (WTTC) 2019’a kadar beklentilerini içeren 
turizm raporu yayınlandı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu toplam 181 ülke-
nin önümüzdeki 5 yıllık dönemde turizmde göstereceği performansa yönelik ön-
görüler içeren raporda, Türkiye'de turizmin dolaylı olarak oluşturacağı ekonomik 

büyüklüğün 64 milyar dolar olacağına dikkat çekildi. Raporda, turizmin dolaylı 
olarak istihdam sağladığı kişi sayısının da 1 milyon 375 bin olacağına işaret edi-

lirken, Türkiye'nin turizm sektöründeki rakiplerinden olan İspanya, Yunanistan, 
İtalya ve Mısır turizminin küçülmesinin beklendiği ifade edildi.

1. Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi.
2. Bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü.
3. Yerli veya yabancı tüketicilerin bir ülke veya bölgeyi ziyareti sırasında duyacağı ihtiyaçları tatmin edecek hizmetlerin bütünü. 
Dinlenmek, eğlenmek, gezmek, görmek, bilgi ve görgüsünü arttırmak maksadıyla yurt içi veya yurt dışında yapılan gezilerle 
turizm gelişir. Turizm çeşitli maksatlara göre değişik sahaları içine alır. En çok eğlence (dinlenme), spor ve dînî sahalarda 
turizm gelişmiştir. Dağcılık, havacılık, otomobil, bisiklet, keşif gibi yaygın olmayan turizm dalları da vardır.Tu

riz
m
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2013 kayıp yıl oldu lakin
2014’ten umutluyuz

D ünya Seyahat ve Turizm Kon-
seyi (WTTC), 2019’a kadar 
Türkiye’nin seyahat ve turizm 
sektörünün turizm geliri ve yatı-
rım boyutlarında hep yükselişte 

trendinde kalacağı ve ekonomik büyüklüğün 
64 milyar dolar olacağını belirtti. Diğer yan-
dan TBMM’de kabul edilen 2014 yılı Tür-
kiye Plan ve Bütçe Programı’nda, ülkemize 
gelecek turist sayısının 36.2 milyona, turizm 
geliri ise 35 milyar dolara ulaşacağı açıklandı. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel 
Müdürü İrfan Önal ise 2013'ün zor bir yıl 
olarak geçtiğini ancak 2014 turizmde daha 
iyi bir yıl olacak, tüm pazarlarda rakamlar 
olumluya dönüyor. 2023'de 50 milyar dolar 
gelire ulaşabilmemiz için çift haneli artışları 
sürdürmekte fayda var. Bu artışları sürdürdü-
ğümüz sürece hedefimize ulaşırız” açıklama-
sında bulundu.
Türkiye’nin turizm sektörüne ilişkin yakın 
zamandaki bu veriler, planlamalar ve beya-
natlar gelecek açısından “olumlu” bir tablo 
çizildiğini gösteriyor. Peki, sektör temsilci-
leri neler düşünüyor? “2013’deki turizm ra-
kamları beklentileri karşıladı mı” ve “2014’e 
dair beklentiler nedir” sorularını sektör tem-
silcilerinden Turistik Otelciler, İşletmeciler 
ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı 
Timur Bayındır, Türkiye Otelciler Federas-
yonu (TÜROFED ) Genel Başkanı Osman 
Ayık ve Turizm, Restaurant ve kulüp Yatı-
rımcıları, İşletmecileri Derneği (TURYİD) 
Başkan Yardımcısı Dr. Faik Öztunç’a sorduk. 
Bayındır, Ayık ve Öztunç’un görüşlerinden 
çıkan ortak görüş ise şöyle özetlenebilir; 
“2013 kayıp yıl oldu fakat 2014’ten umutlu-
yuz…”TUROB Başkanı Timur Bayındır TÜROFED Başkanı Osman Ayık TURYİD Başkan Yardımcısı Dr. Faik Öztunç
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T urizm sektörünün 2013 de-
ğerlendirmesi ve 2014 bek-
lentilerine ilişkin açıklama 
yapan Turistik Otelciler, İş-
letmeciler ve Yatırımcılar Bir-

liği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır, 
geçtiğimiz yıl içinde yaşanan bölgesel 
ve küresel olaylar sebebiyle bir takım 
sıkıntıların yaşandığına dikkati çekti. 
Sektörün, 2013 Mayıs sonuna kadar ga-
yet iyi gittiğini ancak 31 Mayıs sonrası, 
rezervasyon duraklamaları ve iptaller 
yaşandığını hatırlatan Timur Bayındır, 
şunları kaydetti:
"2013 yılı için öngörülerimiz İstanbul 
açısından yüzde 20'lik bir artış yönün-
deydi. Rakamlar, turizm gelirleri ve 
gelen turist sayısı açısından bir artış 
olduğunu gösteriyor olsa da otellerden 
aldığımız raporları incelediğimizde, 
yüzde 5-15 arasında bir kayıp yaşandığı 

fark edilmektedir. Tabii ki burada artan 
yatak arzı, alternatif konaklama hizmeti 
sunan günlük daireler ve gelen turistle-
rin arasında Suriye vatandaşlarının da 
bulunduğunu düşünürsek, otellerdeki 
doluluk oranı düşüşlerine bir bakış ka-
zandırabiliriz. Dolayısıyla otel doluluk-
larında yaşanan düşüşlerin sebepleri her 
zaman gelen turist sayısıyla bağlantılı 
olmayabiliyor. Alternatif tesisler ve ar-
tan kapasite ile rekabet koşullarında da 
değişiklikler yaşanıyor."
TUROB Başkanı Timur Bayındır, 
2014’ün nasıl geçeceğini tahlil etme-
nin zor olduğunu ve beklentilerinin 
çok yüksek olmadığını dile getirerek, 
"2014’te Türkiye'ye gelecek olan turist 
sayısı en kötü ihtimalle geçen yılın ay-
nısı olacak ya da yüzde 5 civarında bir 
artış gösterecek" dedi. Avrupa'da devam 
eden ekonomik krize de dikkati çeken 

Bayındır, gerek krizden dolayı turizm 
gelirlerini arttırmayı hedefleyen rakip 
ülkelerin pazardaki promosyonları, ge-
rekse Türkiye'nin devam eden imajını 
iyileştirme çabalarıyla kendilerini mü-
cadeleci bir yıl beklediği öngörüsünde 
bulundu. Bayındır, Türk turistlerin yurt 
dışında tercih ettikleri ülkelerin önce-
likli olarak AB ülkeleri, Almanya, Fran-
sa, İtalya, İspanya ve İngiltere olduğunu 
belirterek, Balkan ülkeleri, Birleşik Arap 
Emirlikleri, ABD ve Rusya'ya giden va-
tandaşların sayısında da önemli artışlar 
görüldüğüne dikkati çekti.
THY, Pegasus ve Atlasjet'in uçuş yap-
tığı destinasyonların artmasının ve 
birçok ülkeyle vizelerin karşılıklı ola-
rak kaldırılmasının bir neticesi olarak 
vatandaşların dünyanın dört bir yanına 
seyahat ettiğinin gözlemlendiğini akta-
ran TUROB Başkanı Timur Bayındır, 

Özellikle alkollü 
içeceklerin üzerindeki 
vergi yükü ve alınan 
sponsorlukların 
kaldırılması, önemli 
bir turizm geliri kolunu 
geriletmektedir.
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turizm gelirlerini arttırmanın kendileri 
için her zaman öncelikli olduğunu vur-
gulayarak, bu gelirlerin konaklama, ula-
şım, yeme, içme, eğlence ve alışveriş gibi 
çeşitli kollardan oluştuğunu yani aslında 
bir bütün olduğunu unutmamak gerek-
tiğinin altını çizdi.
Bayındır, bu hizmetleri sunan işletme-
lerin standartları yakalamasının elbette 
önemli olduğunu ancak sektörün üze-
rindeki mali ve yasal yükümlülüklerin 
de bazı alanlarda sıkıntılara sebebiyet 
verdiğinin göz ardı edilmemesi gerekti-
ğini belirterek, "Özellikle alkollü içecek-
lerin üzerindeki vergi yükü ve bu yolla 
alınan sponsorlukların kaldırılması, 
önemli bir turizm geliri kolunu gerilet-
mektedir. Bununla beraber 2014 potan-
siyelini daha net görebilmek için mart 
ayı başında yapılacak olan ITB  Berlin 
Turizm Borsası’nı beklememiz gereki-
yor” dedi.
TUROB Başkanı Timur Bayındır, öte 
yandan Avrupa ülkelerinde yaşanan 
ekonomik krizin artık turizm sektörünü 
çok fazla etkilemediğinin ortada oldu-
ğunu vurgulayarak, “Zira tatil kavramı 
günümüzde oldukça önemli bir ihtiyaç 
haline geldi. İnsanlar kriz dönemlerin-
de farklı seçeneklere yönelmeseler dahi 
kendi ülkelerinde tatil yapmaya devam 
ediyor. Dolayısıyla turizm sektörü gerek 
ulusal gerekse global ölçekte yaşanan 
zorlu süreçlere rağmen büyümeye de-
vam ediyor” diye konuştu.
Türkiye’nin son birkaç yıldır turist pro-
filinde değişmeyen bir tabloyla karşı 
karşıya olduklarına işaret eden TUROB 
Başkanı Timur Bayındır, buna göre baş-
ta Almanlar olmak üzere Türkiye’nin 
en fazla, Rusya ve Avrupa Topluluğu 
ülkelerinden turist ağırladığını, 2014’te 
ülkelerine göre Türkiye’ye gelen turist 
profilinde bir değişiklik yaşanacağını 
düşünmediklerini ve diğer pazarlardaki 
açılımlarının çok yeni olması sebebiyle 
bu durumun bir süre daha böyle devam 
edeceğini söyledi. Bayındır, bugün için 
söz konusu olmasa da Çin, Hindistan ve 
Güney Afrika gibi yüksek nüfuslu ülke-
lerde oluşturulacak potansiyel sayesin-
de, bu destinasyonlardan da ciddi bir zi-
yaretçi alabileceklerini sözlerine ekledi.

Turizmde 2014 hedefi 36 milyon turist

"2014 turizm için iyi bir yıl olacak"
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İr-
fan Önal, turizmde Türkiye'nin ana pazarlarında 
rakamların olumlu yönde seyrettiğini belirte-
rek, 2014'ün daha iyi bir yıl olarak geçeceğini 
söyledi. 2013'ün zor bir yıl olarak geçtiğini 
ancak Türkiye'nin turizm sektöründe ortaya 
çıkan sorunlara karşı planlamalarını doğru 
yaparak bu yılı yüzde 10 büyümeyle götür-
düğünü anlattı. Önal, şöyle konuştu:  "2014 
turizmde daha iyi bir yıl olacak, tüm pazarlar-
da rakamlar olumluya dönüyor. Rusya agresif bir şekilde 

ekonomik gelişimini devam ettiriyor ve gönderdiği 
turist sayısını da aynı şekilde artırıyor. Alman-

ya'daki ekonomik verilerin olumlu olması, 
üçüncü pazar olan İngiltere'nin negatiften 
pozitife meyletmesinin bu ülkelerdeki pazar 
payımıza olumlu ivme getireceğini düşünü-
yoruz. Türkiye çift haneli büyümesini devam 
ettiriyor. 2023'de 50 milyar dolar gelire ula-
şabilmemiz için çift haneli artışları sürdür-
mekte fayda var. Bu artışları sürdürdüğümüz 

sürece hedefimize ulaşırız.”

TBMM 2014 yılı bütçe programın-
da, turizmde sahip olunan kaynak-
ların daha fazla ekonomik girdiye 
çevrilebilmesi amacıyla Türkiye 
Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı 
2014-2018 hazırlanarak uygulama-
ya geçileceği belirtildi. Programa 
göre, turizmde nitelikli işgücü, te-
sis ve hizmet kalitesiyle uluslara-
rası bir marka olunması, daha üst 
gelir grubuna hitap edecek şekilde 

turizm ürün ve hizmetlerinin çe-
şitlendirilmesi ve iyileştirilmesi, 
sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde 
bölgesel kalkınmada öncü bir sektör 
haline gelinmesi hedefleniyor. Ayrı-
ca 2014'te Kültür ve Turizm Bakan-
lığından belgeli yatak sayısı 755 bin, 
belediye belgeli yatak sayısı ise 520 
bin olacak. Ülkemize gelen turist 
sayısı 36,2 milyona, turizm geliri ise 
35 milyar dolara ulaşacak.
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T urizmin sadece ekonomik 
anlamda değil, sosyal anlam-
da da Türkiye’ye çok büyük 
katkıları bulunduğunu belir-
ten Türkiye Otelciler Fede-

rasyonu (TÜROFED) Genel Başkanı 
Osman Ayık, “2012’de 31,7 milyon tu-
rist rakamına ulaştık. Yurtdışında ya-
şayan vatandaşlar da dâhil edildiğinde 
sayı 35 milyona oldu ve dünyada 6’ıncı-
lığa ulaştık. Rakiplerimizin çok gerisin-
deydik ama genç tesislerimiz ve çalışan-
larımızla rakiplerimizin kimisini geride 
bıraktık, kimisiyle mesafeyi kapattık. 
2013’ün 10 aylık dönemi itibariyle ba-
şarılı bir grafiğimiz var. Bütün turizm 
merkezlerimizde artış var. İstanbul’daki 
hızlı yükselişte ise THY’nin İstanbul’u 
hub haline getirmesinin önemi var. An-
cak İstanbul’a gelip diğer bölgelere dağı-
lan ziyaretçileri dağıtırsak daha sağlıklı 
rakamlar ortaya çıkacak" diye konuştu.
Türkiye’de 800 bin tane turizm işlet-
mesi olduğunu altını çizen TÜROFED 
Genel Başkanı Osman Ayık, “Belgesi 
olmayan ama benzer işler yapan tesis-
lerle birlikte bu sayı 1,2 milyona ulaşı-
yor. Ulaşım bizim sektörün ana direk-
lerinden bir tanesidir. Uçak koltuğu 
kapasitemizde son yıllarda ciddi artışlar 
sağlandı. Uçak koltuk kapasitemizi 70 
binlere yaklaştırdık. Özellikle havayo-
lu trafiği Türkiye’de inanılmaz boyut-

lara ulaştı. Şu anda 140 milyon civarı 
bir havayolu yolcumuz var. 2015’te bu 
rakamın 200 milyona çıkacağını düşü-
nüyoruz. Türkiye son 10 yılda 50 tane 
havalimanı sayısına ulaştı. Bu, iç turiz-
min büyümesine de önemli bir katkı 
yapacak. Barış süreci de bu ivmeyi des-
tekleyecek” dedi.
"İstihdama en büyük katkıyı yapan sek-
törüz. 2012’daki istihdam 1,3 milyona 
ulaştı. Türkiye turist sayısında 6’ncı, 
turizm gelirlerinde ilk 10 ülkesi arasın-
da ve paket tur pazarında İspanya'nın 
ardından ikinci sırada. Tesisler her yıl 
yenilemeye 2,5 milyar dolar para harcı-
yor. Türkiye’deki toplam et tüketiminin 
yüzde 10’u sektöre ait. Telif haklarından 
dolayı bu sektöre 8 milyon TL civarın-
da bir para aktardı turizm sektörü” di-
yen TÜROFED Genel Başkanı Osman 
Ayık, "Biz 2023 hedeflerine daha erken 
ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim 
2634 sayılı yasanın çağın ihtiyaçlarına 
göre revize edilmesi gerekiyor" sözlerini 
şöyle tamamladı:
"Dünyanın en nitelikli tesislerini ya-
rattık ama çevreyi buna uygun olarak 
geliştiremedik. Turizmde şampiyonlar 
liginde oynuyoruz ve toplam kaliteye 
ihtiyacımız var. Yasal düzenleme ile ko-
naklama sektöründeki çifte standardın 
ortadan kaldırılarak diğer tesislerin de 
bir standart içine çekilmesi gerekiyor." 

TURİZM DOSYASI

Türkiye son 10 yılda
50 havalimanına ulaştı

TÜROFED Başkanı
Osman Ayık
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T arih turizmi, kış turizmi, doğa 
turizmi, kaplıca turizmi, son-
suz arkeolojik hazinelerimi-
zin ziyarete açılmayan büyük 
kısmı vs Türkiye’nin sonsuz 

turizm potansiyelini göstermektedir. Şu 
anda genelde İstanbul, güneş, kum ve 
denizi pazarlamaktayız daha çok. Eğer 
planlı bir şekilde program yapılırsa ül-
kemiz çok kısa sürede yıllık 50 milyar 
dolar turizm gelirine ulaşabilir. Bugün 
itibariyle 28 milyar dolar seviyelerinde 
turizm geliri elde ederken turist başına 
gelirimiz halen bin doların altındadır. 
İlk hedef kişi başı geliri arttırmak olmalı. 
Turist başına gelirimizi arttırmanın en 
önemli yolu turistleri “her şey dâhil” adı 
altında (bu işi çok iyi yapan tesislerin 
dışında) hapsetmemek. Turist gezmeli, 
yemeli, içmeli, müzeleri ziyaret etmeli. 
Ülkemizin mutfağının dünyada bir eşi 
yok fakat Türk mutfağı sunan restau-
rantlarımız çok az. Turist başına geliri 
arttırmanın en önemli yolu yiyecek, içe-
cekten geçmekte. 
Sektörümüzün İstanbul da dâhil olmak 
üzere tüm ülke çapında çok daha faz-
la gelişmesi gerekmekte. Sektörümüze 
göz atacak olursak; Türkiye’de yaklaşık 
olarak 40 bin yiyecek, içecek işletme-
si var ve 500 bin kişiye direkt istihdam 
sağlar, yıllık gelir 10 milyar dolar merte-
besindedir. Bu işletmelerin 18 bin adedi 

İstanbul’da olup istihdamı 275 bin kişi 
mertebesindedir ve yıllık geliri 5 milyar 
dolar civarındadır.  Bir örnek ile karşı-
laştırma yapmak istersek; New York’da-
ki işletme sayısının 35 bin ve istihdamı-
nın 400 bin olduğunu belirtmek gerekir. 
Yıllık gelir ise 21 milyar dolardır, yani 
bırakın İstanbul’u Türkiye’nin bile üs-
tünde. Daha çok yolumuz var.
Sektörümüzün önünde çeşitli engeller 
var. Taşeronlaşma engellenirken ana ve 
yan kol ayırımları dikkatli yapılmalı, ge-
çici çalışma şartları düzenlenmeli, istih-
dam önündeki engeller kaldırılmalıdır. 
Bugün Avrupa’nın neresine giderseniz 
gidin belli bir düzende dışarıda otu-
rup yemek yiyebilmek mümkün. Bizde 
ise bazı kısıtlama ve yasaklar var. Aynı 
zamanda, yasak ve kısıtlama tanımları 
özellikle alkol ve gürültü konusunda ti-
tizlikle düzenlenmelidir. 
Elazığ ve Diyarbakır dünyada şarabın ilk 
yapıldığı yerlerdir. Dünyanın en kaliteli 
üzümleri; Öküzgözü, Boğazkere, Kale-
cikkarası, Emir, Sultaniye vs ülkemizde 
yetişmekte. Muhteşem şarap üreticile-
rimiz kalite konusunda dünyanın sayılı 
yöreleri ve üreticileri ile rekabet edebilir 
seviyedeler. Niye bağbozumu şenlikleri, 
şarap tadımları yapılamıyor, bunun bir 
izahı yok. Memleketimizin doğal ürü-
nüdür, ekonomik kaynaktır ve böylece 
pazarlanmalıdır.

TURİZM DOSYASI

Turizmde daha alacak 
çok yolumuz var

TURYİD Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Dr. Faik Öztunç



Sidney’e
mutlaka gidilmeli

T ürkiye’de ilk kez 1910’da kurulan bir temsilcilikle faaliyetlerine başlayan, ilk fabrikasını ise 1972’de Bursa’da 
kuran Bosch Grubu, 2012 yılsonu itibarıyla 10 bini aşkın çalışanı, 2,1 milyar avro cirosu ve 1,3 milyar avro-
luk ihracatıyla teknoloji ve hizmetler alanında önde gelen tedarikçilerden biri olarak Türkiye ekonomisine 
katkıda bulunan şirketlerden. Otomotiv, enerji ve bina, sanayi ve dayanıklı tüketim malları kategorisinde 
altı ayrı şirketi kapsayan Bosch Grubu’nun Türkiye Temsilcisi Steven Young ise anne tarafından Türkiyeli. 

Young, “3 yıllığına diye geldim. Burada eşimle tanıştım, evlendim ve halen buradayım. Hiç de pişman değilim…” diyor. 
Geçtiğimiz yıl ailesiyle Avustralya seyahati gerçekleştiren Bosch Türkiye Temsilcisi Steven Young ile iki ülke kültürü, 
Avustralya’ya gitmek isteyenlere tavsiyeleri vb üzerine konuştuk… 

16  BURKON VİZYON TATİL



“Özellikle Sidney’e 
mutlaka gidilmeli.

Dünyaca ünlü Bondi 
Beach veya Manly 

Beach gibi plajlara 
gidip okyanus suların-
da serinleme şansına 

sahip olabilirsiniz. 
Bondi Beach’in özelliği; 

bikinin keşfedildiği 
plaj olmasıdır...”

17  BURKON VİZYONTATİL
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Avustralya doğumlusunuz, anne-
niz Türkiyeli, babanız Avustralyalı. 
Bize iki kültürden sizi en çok etkile-
yen ve etkilendiğiniz şeyleri anlata-
bilir misiniz?
Avustralya’da en çok dikkat çeken nok-
ta çok kültürlü olması. Fikir, lezzet ve 
yaşam tarzı bakımından çok zengin bir 
ülke. Nüfusun yüzde 40’ı farklı uluslar-
dan gelen insanlardan oluşuyor. Bu da 
çok kültürlülüğün hayata yansımasını 
sağlıyor. Öte yandan Türk kültürünü 
oluşturan örf adetler, sıcakkanlılık, mi-
safirperverlik de beni etkileyen unsurlar 
arasında. Tabii ki her ülkenin kendine 
has güzellikleri, zenginlikleri oluyor. Bu 

anlamda ben de hem Avustralya hem 
de Türk kültürünü harmanladığım için 
kendimi şanslı addediyorum. 

İki ülke arasında kültürel açıdan ne 
gibi farklılıklar var?
Bugün Avustralya’da büyük bir kozmo-
polit nüfus bulunması; yani nüfusun 
yaklaşık yüzde 23'ünün yurt dışında 
doğmuş olması ve yüzde 40'ın karışık 
kültürel kökenlere sahip olması, kültürel 
açıdan ülkeyi zenginleştiriyor. Bunun 
sayesinde edebiyat, sanat, zanaat, mü-
zik, tiyatro ve dans faaliyetlerinin çizdiği 
tablo Türkiye’ye göre farklılık oluşturu-
yor.

Sayın Young, siz ne kadar süre  
Avustralya’da yaşadınız?
30 yaşıma kadar Avustralya’da yaşadım. 

Sizin için Türkiye’ye gelme kararını 
vermek zor oldu mu?
Her ne kadar Avustralya’da yaşam kali-
tesinin yüksekliği, yani çok iyi işleyen 
kamu hizmetleri, düşük suç oranları ve 
uygun fiyatlı yaşam imkânları çekici gel-
se de; Türkiye’de yaşamak da iklimiyle, 
doğal güzellikleriyle, yemek kültürüyle, 
yenilenme ve gelişim hızıyla kesinlikle 
tercih edilebilir. Kaldı ki Türkiye’ye ge-
liş kararım, profesyonel hayatımın bir 
gerekliliği olarak karşıma çıktı. 3 yıllığı-

“Avustralya, BM tarafından en yaşanılır 5 ülkeden biri seçildi. Halkının sıcaklığı ve canlılığı, doğal 
güzellikleri, trafik problemlerinin yaşanmaması, bahçeli ve müstakil konutları, tropikal ikliminin yanı 
sıra spor ve eğlence olanaklarının fazlalığı da bu unvanı almasındaki en önemli etmenlerdendir.” 

TATİL
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na diye geldim. Burada eşimle tanıştım, 
evlendim ve halen buradayım. Hiç de 
pişman değilim…

Avustralya,  “şöyle bir dünyada ya-
şamak isterim” diye hayal kurulan 
bir ülke olarak tarif ediliyor. İklimi, 
kuralları ve yaşam tarzıyla sizin gö-
zünüzden Avustralya’yı dinlemek 
isteriz.
Bildiğiniz gibi Avustralya, Birleşmiş 
Milletler (BM) tarafından en yaşanılır 
5 ülkeden biri seçildi. Halkının sıcaklı-
ğı ve canlılığı, doğal güzellikleri, trafik 
problemlerinin yaşanmaması, bahçeli 
ve müstakil konutları, düşük suç oranı-

na sahip olması, tropikal ikliminin yanı 
sıra spor ve eğlence olanaklarının fazla-
lığı da bu unvanı almasındaki en önemli 
etmenlerdendir. 

Üniversite eğitiminizi Avustralya’da 
aldınız. Eğitim için Avustralya’yı 
tercih etmek isteyenlere ne gibi tav-
siyeleriniz olur? 
Avustralya’nın çeşitli milletlerden olu-
şan bir nüfusa sahip olması, Avustral-
ya’ya giden yabancıların çok kültürlü 
dokunun bir parçası olarak kabul edil-
melerini sağlıyor, böylece diğer ülkeler-
den giden öğrenciler kendilerini farklı 
hissetmeden oradaki yaşama kolayca 

adapte olabiliyorlar. Ayrıca bildiğim ka-
darıyla eğitim ücretleri de gayet ekono-
mik. Devletin eğitime ayırdığı bütçeyi 
de düşünürsek bence Avustralya eğitim 
için tercih edilebilecek ülkelerden biri 
olabilir.

Sizce Avustralya’da hangi şehirler 
neden ziyaret edilmeli?
Benim tavsiyem özellikle Sidney’e mut-
laka gidilmesi. Çünkü Sidney, dünyanın 
en güzel doğal boğazına sahip olmakla 
övünür ve tamamen bu boğazla iç içe 
konumlanmıştır. Dünyaca ünlü Bondi 
Beach veya Manly Beach gibi plajlara gi-
dip okyanus sularında serinleme şansına 

“Benim tavsiyem 
özellikle Sidney’e 
mutlaka gidilme-
si. Çünkü Sidney, 

dünyanın en güzel 
doğal boğazına 
sahip olmakla 

övünür ve tamamen 
bu boğazla iç içe 
konumlanmıştır.”

TATİL
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Avustralya, verimli üzüm bağlarından elde edilen ka-
liteli şarapları ve dünya yemek kültürüne kazandırdığı 
ünlü şefleriyle ilgi çeker. Aborjinlerin 'wattleseed' adını 
verdikleri bir bahar çeşidi ülke mutfağındaki hemen her 
yemekte bolca kullanılır.

Asya kökenli baharat, ezme ve soslar ülke mutfağına 
zenginlik katarken Tayland'ın kırmızı(kırmızı acı biber, 
sarımsak, limon otu, galangal ve zeytinyağı ile hazırla-
nıyor.), yeşil köri ezmeleri, bunların yanında Hindistan’a 
özgü vindaloo, madras ezmeleri ve diğer köri çeşitleri 
ülkenin lezzet kültüründe özel bir yere sahiptir.

Dünyanın en iyi zencefili burada yetişirken çalı domate-
si, mersin ağacı yaprakları ve yeşil limon ülke insanın 
en çok tercih ettiği lezzetler arasındadır. Avustralya'ya 
İtalyan göçmenlerin getirdiği tahmin edilen Patates, 
soğan, bezelye ve kabak ülkenin en sevilen sebzeleridir.

200 çeşit meyvenin yetiştiği Avustralya'da mango, paw 
paw, avokado ve guava en çok tüketilenlerdir. Asya 
mutfaklarından Avustralya mutfağına geçen noodle en 
çok sevilen tatlardan biri olsa da en iyi makarna üreti-
cilerinden biri olan Avustralya, durum buğdayından elde 
ettiği ünlü makarnalarını Queensland ve New South 
Wales bölgelerinde üretir.

Karides ve istiridye gibi ka-
buklu deniz canlılarının çok 
zengin olduğu Avustralya’da, 
Barbunya balığı en çok sevilen 
balık türüdür. Burada 3 çeşit 
istiridye çeşidi vardır: Pasifik
Sidney Kaya, Yassı İstiridye 
ve birde kuzey, doğu ve batı 
sularında yaşayan Avustralya 
Kral Karidesi. sahip olabilirsiniz. Bondi Beach’in özel-

liği; bikinin keşfedildiği plaj olmasıdır. 
Ülkenin genç tarihçesini Australian Mu-
seum veya Contemparary Museum’da 
görebilirsiniz. Müze gezileri arasında 
şehrin temiz havasını solumak için mut-
laka boğaza nazır Hyde Park ve Botanic 
Gardens’a gidilmesini öneririm. Dünya-
nın en çok fotoğraf çekilen yapısı olan 
Opera House da Sidney’dedir. Tabii 
Sidney dışında dinamik moda, mutfak 
ve sanat harmanıyla Melbourne, ılıman 
iklimi ve yeşillikleriyle Brisbane, yollar-
da arabadan çok bisikletin bulunduğu 
başkent Canberra da gezilmesi gereken 
şehirlerdir.

Avustralya gece hayatı ve etkinlik 
açısından aktif bir ülke mi? 
Avustralya’nın çeşitli şehirleri, sine-
madan edebiyata, müzikten tiyatroya, 
danstan görsel sanatlara kadar güzel bir 

kültür çeşitliliği sunar. 

Avustralya’da ne yenir, ne içilir?
Avustralya’da yemek sosyal hayatın 
önemli bir parçası. Deniz mahsulleri ve 
uluslararası üne sahip şarap üretimi ye-
rel tatlar arasında yer alır. 

Gitmeyi sevdiğiniz birkaç mekân 
önerebilir misiniz?
Keyifli bir akşamüstü kokteyli veya ye-
meği için Watson Bay Doyle’s tercih 
edilebilir.  Alışveriş için de hem yerli 
ekonomiye katkıda bulunmak hem de 
dünyada eşi olmayan Aborjin kültü-
ründen hatıralar için Queen Victoria 
Building, Pitt St. Mall veya The Strand 
Arcade’ e mutlaka gidilmeli.

Denemeden, görmeden dönmeyin 
dediğiniz şeyler var mı? 
Genç, dinamik ve bir o kadar da gele-

TATİL
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neklerine sahip olan Sidney şehrini 
keşfetmenin iyi bir yolu olan Hop on 
Hop Off otobüsler ve boğazda gemi 
turu mutlaka denenmelidir. 
Havai fişekli yeni yıl gecelerinden 
görmeye alışık olduğumuz Harbour 
Bridge maceraperestlere üç saatlik 
tırmanma imkânı ve nefes kesen bir 
manzara sunar. Ünlü opal taşları veya 
South Sea Pearls,  Avustralya’dan dö-
nerken alınabilecek hediyelerdir.

En son yaptığınız Avustralya se-
yahati ne zamandı? Hazırlık sü-
reciniz ve seyahatiniz hakkında 
neler söylersiniz? 
2013’ün başında son Avustralya seya-
hatini gerçekleştirdim. Hazırlık süre-
cinde BURKON’un da yönlendirme-
leri faydalı oldu. Ailemle birlikte çok 
keyifli, unutulmaz bir seyahat oldu 
benim için.

Benzersiz hayvanları, bitkileri 
ve manzarası, büyük ve yavaş 
bir jeolojik sürecin eseri 
Avustralya, başka hiçbir yere 
benzemeyen bir karadır. 
Avustralya’daki canlı türleri-
nin şayisinin bir milyondan 
fazla olduğu tahmin edil-
mektedir ve bunların çoğu 
sadece Avustralya’ya mahsus 
türlerdir. Avustralya’ya özgü 
60'in üstünde farklı kanguru 
türü vardır. Koalaları milli 
parklarda ve güney sahili 
boyunca uzanan ormanlarda 
görmek mümkünken, 
Vahşi yaşam korunakları, 
ziyaretçilerin bu canlıları 
yakından gözlemlemesini 
sağlamakta ve bazı hayvanat 
bahçeleri de ziyaretçilerin 
tesislere girmesine bile izin 
vermektedir.

Tatil sizin için nedir?
Ailemle geçirebileceğim kaliteli zaman. 
Favori ülke ve şehir hangisi?
Avustralya’da Sidney, Türkiye’de ise İstanbul.
Mutlaka gitmeyi istediğiniz yer neresi?
Afrika’da bir safariyi katılmayı arzu ediyorum. 
En çok kullandığınız internet sitesi hangisi? 
Google.
Tatilde mutlaka yanınıza aldığınız 3 şey nedir?
Cep telefonum, kredi kartım, diş fırçam.

Bosch Türkiye Temsilcisi Steven Young, 
Avustralya’nın Wollongong Üniversitesi’ndeki 
mühendislik fakültesinden mezun olduktan 
sonra, Sidney Teknoloji Üniversitesi’nde ve 

ardından Avustralya Yöneticilik Enstitüsü’nde 
eğitimine devam etmiştir. Steven Young, 

1988’de Avustralya Mannesmann’da özel proje 
mühendisi olarak başladığı kariyerini, yine 

aynı şirket bünyesinde Türkiye’ye Genel Müdür 
olarak sürdürdü. 2001’de Bosch ve Rexroth 

birleşmesinin ardından Bosch Rexroth Sanayi 
Otomasyon A.Ş Genel Müdürü olarak yeni 

yapılanmada görevini devam ettirdi. 1 Temmuz 
2011 itibariyle ise halen sürdürmekte olduğu 

Bosch Türkiye Temsilciliği ve Bosch Sanayi ve 
Tic AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Young; İngilizce, Türkçe ve Almanca biliyor. 
Steven Young, evli ve 2 çocuk babasıdır.

STEVEN YOUNG KİMDİR?

Dünya Ralli Şampiyonası’nın Avusturalya ayağı 
12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Bu 
zorlu yarışı Volkswagen Polo R WRC takımı 

birincilikle tamamladı.

TATİL
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G ünümüzde turizm sektörü için internet berabe-
rinde online satış ve pazarlama ve de online se-
yahat en hızlı büyüyen kanal durumuna geldi. 
Nielsen’in Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırmaya 
göre, katılımcıların; paket tatil konusunda bilgi 

almak için tur operatörlerinden sonra en fazla interneti, uçak 
bileti ve otel bilgisi almak için ise birinci kaynak olarak in-
terneti kullandıklarını, yüzde 40’ından fazlasının paket tatil, 
uçak bileti veya otel araması yaparken 3 ila 5 arasında internet 
sitesi ziyaret ettiğini ortaya çıkmış. Katalogların, tavsiye ve 
gazete reklamlarının bilgi edinme konusunda internetin çok 

gerisinde kalmış olduğu anlaşılıyor. 
Araştırmanın sonuçlarına göre, 2004’te dünyada online tatil 
pazarının büyüklüğü 70 milyar euro iken, 2009 sonunda 214 
milyar euroya ulaştı. 2013’te ise bu rakamın en az iki katına 
çıktığı belirtiliyor. Online rezervasyonların oranlarında da 
çok büyük artışlar göze çarpıyor. 2004’de pazarda yüzde 15 
olan pay, 2009’da yüzde 34’e çıkmış, geçtiğimiz yılın sonunda 
bu payın yüzde 60’lar seviyesine ulaştığı uluslar arası raporlar-
da ifade ediliyor.
Air France, Iberia, Lufthansa ve SAS yeni bir küresel dağıtım 
sistemi kurmak için anlaşmasıyla 21 Ekim 1987 kurulan Ama-

KAPAK KONUSU
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DİJİTAL ÇAĞDAYIZ. ONLINE YAŞAMA, MOBİL 
HAYATA ÇABUK ALIŞTIK. GÜN AŞIRI HAYATI-
MIZA GİREN YENİ TEKNOLOJİLERE ADAPTE 
OLARAK, YAŞAM ŞEKLİMİZİ, İŞ YAPIŞ TARZI-
MIZI ANINDA DEĞİŞTİRİYORUZ. İNTERNET, 
ARTIK HAYATIMIZIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI 
OLDU. TÜRKİYE’DE 35 MİLYONA YAKIN KİŞİ-
NİN İNTERNET KULLANICISI OLMASI DA SA-
NAL ÂLEMİN BOYUTLARINI GÖZLER ÖNÜNE 
SERİYOR. ONLINE SATIŞ VE PAZARLAMA KA-
NALLARINI ETKİN KULLANAN İŞLETMELER; 
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN REZERVAS-
YON ALIRKEN, VERİLER İNTERNETTE 1 BİRİM 
YATIRIM YAPANIN, ORTALAMA 11 BİRİMLİK 
KAZANÇ SAĞLADIĞI BİR PAZAR VAR ARTIK 
KARŞIMIZDA…

UZUN YOLUN KISASI 
BIR  ‘TIK’LA

SEYAHATE ÇIKIYORUZ

Aykut Orman
Amadeus Satış Pazarlama Bölümü Yöneticisi

deus, küresel seyahat ve turizm sektörünün önde gelen 
bir işlemci ve ileri teknoloji çözüm tedarikçisi olarak se-
yahat sağlayıcılarına hem online hem de offline teknolo-
jik çözümler sunuyor. 
1993’te Avrupa Seyahat Ödüllerinde “Avrupa’nın En İyi 
Bilgisayar Rezervasyon Sistemi (CRS)” ödülüne layık 
görülen şirketin 2004’teki yıllık geliri 2 milyar euroya 
ulaştı. Kuruluşunun 20. yılında günlük 2 milyondan faz-
la rezervasyon ve yıllık 500 milyondan fazla biletleme 
seviyesine ulaşan Amadeus, 195 ülkede faaliyetlerini 
sürdürürken 2011’de 948 milyon faturalandırılabilir se-

yahat işlemi gerçekleştirdi.
123 farklı milletten 10 binden fazla çalışanıyla faaliyet-
lerini sürdüren Amadeus, seyahat acentelerinin ve web 
sitelerinin havayolu, demiryolu, kruvaziyer/feribot bile-
ti, otel odası, araç kiralama, tur paketleri ve daha pek çok 
eğlence ve seyahat türü için rezervasyon yapabilmesine 
imkân tanıyan teknolojiyi üretmeye devam ediyor. Onli-
ne seyahat pazarının dünyada geldiği yer, sosyal medya-
nın ve mobil araçların pazara ektileri, Türkiye’deki seya-
hat sektörü temsilcilerinin yaklaşımlarını Amadeus Satış 
Pazarlama Bölümü Yöneticesi  Aykut Orman’a sorduk.

KAPAK KONUSU



Teknoloji alanındaki gelişmeler genel anlamda seya-
hat sektörünü nasıl etkiledi?
Teknoloji alanındaki gelişmeler sağlayıcısından tüketicisine 
kadar seyahat sektöründeki tüm aktörleri tartışmasız büyük 
ölçüde etkilemiştir ve baş döndüren bir dinamizm ile etki-
lemeye devam etmektedir. Sektörün hem üretici hem de 
tüketici aktörleri artık her şeyi ile daha sofistikeler. Internet 
erişiminde nicelik ve de nitelik olarak kaydedilen artıştan 
, gelişen ve artan akıllı telefon ve teknolojilerinden, artan 
mobil uygulama sayısından, gelişmiş sanal banka ödeme sis-
temlerinden ve sosyal medya “çılgınlığı” dan seyahat sektörü 
itiraz edilemeyecek derecede olumlu etkilendi. Bu etki sonu-
cu tatil ve seyahat tekliflerinin arz edildiği ortam geleneksel 
ortamdan sanal ortama, geleneksel medyadan da sanal ve 
sosyal medyaya evrildi. Artık birçok seyahat acentesinin in-
ternet ortamında sanal olan bir şubesi var ve bu şubelerine 
her geçen gün artan sayıda çevirimiçi (online) müşteri ekli-
yor, son kullanıcı müşteri portföyü oluşturuyorlar.
Gelişen teknolojinin yardımıyla tatil ve seyahat planlarımızı 
çoğunlukla internet ortamında yapar olduk. Tatil ve seyahat 
harcamalarımız diğer harcamalara nazaran internetten en 
fazla yaptığımız harcamalardan biri haline geldi. Sosyal med-
yadaki tatil ve seyahat paylaşımları gezmeye, görmeye, keyif 
sürmeye, dinlenmeye, gurme seyahatleri yapmaya olan istek 
ve iştahımızı dolayısı ile tatil ve seyahat bütçemizi arttırdı.
        
Yeni dönemde seyahat tecrübesi nasıl değişecek?
Halihazırda tam teknoloji ile donatılmış otel odalarına, ha-
vayollarının internet ve mobil check-in servislerine, uçak içi 
eğlence çeşitliliğine, daha özellikli teknoloji harikası havali-
manlarına, bekleme ve dinlenme alanlarına, çok daha dona-
nımlı ve bilgi sahibi seyahat servisi ve hizmeti veren seyahat 
profesyonellerine, nerdeyse sorunsuz online rezervasyon 
tecrübesi gibi seyahat edenlerin konforuna, değişen ihtiyaç 
ve isteklerine yönelik yeni ve olumlu tecrübelere şahit olmuş 
durumdayız.  
Bununla beraber seyahat ve tatil tecrübelerimizi, memnuni-
yetimizi, şikâyetimizi sosyal medyada ve sosyal paylaşım or-
tamlarında eş, dost, arkadaşlarımız ile çok daha fazla payla-
şıyor olacağız. Bu da seyahat ve tatil eden kitlenin niteliğini, 
eğilimlerini değiştirecek ve havayolu, konaklama, eğlence, 
yeme-içme, acenta hizmetleri gibi sektör içindeki tüm aktör-
ler bu değişen tüketici nitelik ve eğilimlerine göre kendileri-
ni konumlanıp iyi bir seyahat tecrübesi ve müşteri memnu-
niyeti için daha fazla çabalıyor olacaklar. Yani seyahat hizmet 

Google’ın 2012’de yaptır-
dığı online turizm paza-
rına ilişkin araştırmanın 
verilerinde, Türkiye'de 
insanlar uçak biletlerinin 
yüzde 37'sini internetteki 
seyahat acentelerinden,
yüzde 32’sini de havayol-
larının internet sitelerin-
den aldı.

Türkiye'de tur operatörü, online seyahat 
acentesi, geleneksel seyahat acentesi 
ve sadece uçak bileti satan seyahat 
acentelerinin toplamı 7 bin civarında.
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sağlayıcıları ayrıntıya önem veren, daha fazla talepkar, daha 
fazla seçici, daha fazla araştırmacı ve de zor memnun olan 
seyahat ve tatil tüketicisi ile karşı karşıya kalacak ve bu yeni 
tüketici portföyüne hitap edecek servis ve çözümlemeler su-
nup daha iyi bir seyahat tecrübesi edinmesini sağlayacaklar. 
Bu devinim de seyahat sektörü için ilham verici yeni çözüm-
lerin, yeni teknolojilerin üretilmesine de sebep olacaktır. 
En basitinden bir örnek verecek olursak yakın bir zamanda 
bagajımızın daha biz pasaport kontrolünden çıkmadan evi-
mize, otelimize gönderildiğine şahit olursak bu bizi hiç şa-
şırtmayacak. Ya da gideceğimiz ülkede, şehirde seyahat ön-
cesi sanal gerçeklik ortamında gezinti yaparsak...
Buna uçta ilham veren bir örneği sizlerle paylaşmak isterim: 
Pasaport ve kredi kart bilgilerimiz göz retinamızdan, avuç içi 
haritamızdan okunabilecek; yani elimizde gezdireceğimiz, 
kaybedeceğimiz ya da çaldıracağımız bir pasaportumuz, 
cüzdanımız olmayacak.
Göz kırparak pasaport kontrolünden geçip, göz kırparak 
ödeme yapacağız. Otel içi hizmetler yapılabildiği kadar hep 
mobil kanallardan yapılacak; oda servis hizmetleri, restau-
rant menüleri, concierge hizmetleri, toplantı -banket hiz-
metleri akıllı telefonlar üzerinden verilecek.
Karbon emisyonu düşük seyahatlere talepler oluşacak, eko-
lojik dengeye duyarlı seyahat hizmetleri talep edilecek ve bu 
taleplere yine ekolojik hassasiyeti yüksek seyahat profesyo-
nelleri hizmet verecek.

Amadeus’un sponsorluğunda hazırlanan “Kaostan iş-
birliğine” araştırma sonuçları teknoloji ve inovasyon-
la önümüzdeki 10 yıl ve sonrasında hakkında bilgiler 
veriyor. Nasıl bir işbirliği dönemi başlıyor?
Amadeus’un “The Futures Company” ile hazırladığı ve “Ka-
ostan İşbirliğine” adı ile raporlaştırdığı bu endüstriyel araş-
tırma bize gelişen teknolojilere paralel olarak tüm seyahat 
sektör aktörlerinin bir “evrim” içinde olduğunu gösteriyor. 
Önümüzdeki 10 yıl ve sonrasında tüm seyahat alışkanlıkla-
rımızı ve seyahat tecrübelerimizi teknolojik geliştirmelerin 
şekillendireceğini, bundan seyahat ve hizmet tüketicisi ile 
üreticisi arasındaki geleneksel ilişki ve iletişiminin de ciddi 
etkileneceğini bildiriyor. Rapor şimdilerde sektörde “müş-
teri” olarak adlandırılan seyahat ve tatil tüketicilerinin daha 
bilgili, donanımlı, dersine iyi çalışmış, hizmet satmanın daha 
zor olduğu, başka bir anlamda seyahat ve hizmet üretenlerin 
rakibi diye de adlandırılabilecek daha 

ABD'de tatile gidenlerin yüzde 83’ü
ya da iş seyahatine çıkanların
yüzde 76'sı tatillerini internet

üzerinden organize ediyor.
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“konformist” ve daha “sofistike” bir hale 
evrileceğini ve artık “müşteri” olarak 
değil de “iş ortağı” olarak adlandırıla-
cağının ipuçlarını veriyor. Araştırmanın 
sonuç hükmünde seyahat sektöründeki 
hizmet sağlayıcılarının, seyahat planla-
yıcıları ile seyahat üreticilerinin ürün ve 
hizmet geliştirmede, sundukları hizmet 
ve iletişim kalitesinin geliştirilmesinde 
ve de karlılıkta bu sofistikeleşen seyahat 
tüketicileri ile işbirliğine gitmesinin ka-
çınılmaz olacağı bir döneme girileceği 
ilan ediliyor. 
Bu da bu yeni dönemde seyahat etme-
nin o kaotik ve konforsuz ortamından, 
uzun uçak kabul ve pasaport kuyrukla-
rından, kayıp bagajlardan, rötarlı uçak 
kalkışlardan, havaalanı ve uçak stresin-
den, kaçan transferlerden, kötü seyahat 
tecrübelerinden, konaklama tesislerine 
yönelik kötü sürprizlerden uzak, kısaca 
daha konforlu, daha az stresli ve karma-
şasız seyahat tecrübeleri edineceğimizi 
müjdeliyor.

Online seyahat pazarının dünyada 
ulaştığı hacim nedir?
Son Londra WTM turizm fuarında ya-
yınlanan rapora göre dünya online se-
yahat pazarının 525 milyar dolarlık bir 
büyüklük ile göz kamaştıran ve iştah 
kabartan bir hacime ulaştığı bildiril-
mişti. Bu hacim toplam dünya seyahat 
pazarının 4’te biri ve her geçen gün her 
yeni teknolojik uygulamalar ile daha da 
artmakta. Yine rapora göre bu online 
seyahat pazarının önümüzdeki 5 yıl bo-
yunca yılda ortalama % 9,5 büyüyeceği 
bildirildi. 

Pazarda mobil araçlar ve sosyal
medya ne kadar etkili oluyor?
Küresel olarak Mobil kanallardan ya-
pılan seyahat rezervasyonlarının 2012 
sonu ile ilk defa iki haneli yüzdeliklere 
ulaşmıştı. Zaten seyahat eden kişinin 
doğası gereği mobil yani sürekli hareket 
halinde olması seyahat tüketicilerinin 
seyahat plan ve satın almalarını da mo-
bil ortamdan talep etmesi ve bu ortama 
kaydırmaları kaçınılmaz.           
Akıllı telefon teknolojilerine yapılan 
yatırımlar, akıllı telefonların daha da 

yaygınlaşması ve mobil satış kanallarına 
olan yatırımlar sebebi ile önümüzdeki 5 
yıl sonrasında mobil kanallardan yapı-
lan rezervasyon ve satın almaların top-
lam online pazarın yüzde 30’una erişe-
ceği öngörülmekte. 
Sosyal medya faktörü özellikle seya-
hat üreten ve planlayanların ürünlerini, 
markalarını pazarlama ve de reklamını 
yapması açısından tartışmasız önemli 
bir mecra. Kısa bir zaman sonra sosyal 
medya ve paylaşım sitelerinden tatil re-
zervasyonu ve satışı yapılması da daha 
da yaygınlaşacaktır. Sosyal medyanın ta-
til ve seyahat sektörünü, iç ve dış turiz-
mi büyüten bir etkisinin olduğu da ayrı 
bir gerçeklik. 

Türkiye’deki durum ve kişilerin/
şirketlerin bakış açısı nedir?
Dünyada gelişen teknolojiler süre kay-
betmeden anında Türkiye’ye de yansı-
yor. Kurumlar sanal ortamda var olmaz-
larsa ayakta kalamayacaklarını anlamış 

Google’ın 2012’de yaptırdığı online turizm paza-
rına ilişkin araştırmanın verilerinde, Türkiye'de 
insanlar uçak biletinin yüzde 37'sini internetteki 
seyahat acentelerinden, yüzde 32’sini de hava-
yollarının internet sitelerinden aldı. Araştırma-
daki bazı veriler ise şöyle;

-ABD'de tatile çıkanların yüzde 96'sı otel planla-
masını arama motorundan başlatıyor. Bu, desti-
nasyon için yüzde 95, havayolu ve uçak bileti için 
yüzde 89, otomobil kiralama için yüzde 80.

-Türkiye, kişi başı internet tüketiminde Avru-
pa'da 2'inci sırada, dünya genelinde ise hatırı 
sayılır bir yerde. Bu sebepten ötürü yabancı 
firmalar Türkiye'ye gelip yatırım yapmak istiyor.

-Türkiye'de aktif olarak 19 havayolu şirketi var 
ve bunların yalnız 8 tanesi tarifeli uçuş yapıyor, 
diğerleri charter uçuş yapan firmalar. 2011’de 
50 milyon yolcu taşınmış ve 10 milyon dolarlık 
bir pazardan bahsediyoruz; havacılık sektörü 
2011'de yüzde 15 büyümüş.

durumdalar. Seyahat edenler de aynı 
şekilde online satış kanallarına bakma-
dan bir tatil ve seyahat satın almıyor. 
Sektördeki seyahat üreten, tüketen, 
planlayan tüm aktörler bu yeni tekno-
lojiler ve trendlerden haberdar olup 
küresel uygulamaları yerelleştirip fayda 
sağlamaya çalışıyor. Amadeus e-Power 
örneğinde olduğu gibi Türkiye’de Tür-
kiye pazarı için geliştirdiğimiz bir ürün 
büyük sükse yapıp tüm dünya pazarla-
rında satılır hale gelebiliyor. Kısacası 
Türkiye’deki şirketler de artık seyahat 
sektörü için yüksek teknoloji ile ürün 
geliştirip bu ürünü tüm dünyaya pazar-
lar hale gelebiliyor.

KAPAK KONUSU
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“Yabancı şehir ve ülkelerde nasıl otel bulurum” 
diye düşünmeyin. Aşağıda listelediğimiz uygu-
lamalar bu konuda size yardımcı olacak. Bundan 
böyle otel seçimizi yaparken tek tek otelleri mi 
arayacağım tek tek girip sitelerine mi bakacağım 
diye dertlenmeye gerek yok. Hatta bugüne kadar 
bildiğiniz otel veya konaklama için kullanacağı-
nız mekânlar pahalı geliyorsa size önereceğimiz 
“hostelword” ve “hostels” uygulamalarından da 
faydalanabilirsiniz. Konaklama için bir başka se-
çenekte günlük ev kiralama sistemidir. “Airbnb”in 

uygulamasıyla gideceğiniz yerdeki en merkezi 
konumdaki ve en uygun ev seçeneklerini bulabi-
lirsiniz. Bu uygulama aracılığıyla önce gideceği-
niz şehri, sonra tarih aralığını seçiyorsunuz, site 
size uygun kiralanacak odaların listesini getiriyor. 
Kiralayacağınız odanın resimlerine bakabiliyor-
sunuz. Kiraya veren kişinin referanslarını oku-
yabiliyorsunu, daha önce orada kalmış kişilerin 
görüşlerini (ki bu çok önemli aslında ev sahibine 
güvenebilmek açısından) inceleyebiliyorsunuz. 
Eee hala uygulamaları indirmediniz mi?

GEZİ ve
TEKNOLOJİ

Mobil araçlar için en iyi otel ve 
hostel uygulamaları

JETSETTER
ÜCRETSİZ

Dünyanın en büyük otel, ev ve 
tatil yerini bulmanızı sağlar.

Platform: iOS

HOSTELWORD.COM 
ÜCRETSİZ

Dünya çapında destinasyonlarda 
25 bin otel ve bütçe özellikleri  

hakkında bilgiler sunar.
Platform: iOS I  Android

HOTELSBYME
ÜCRETSİZ

Kolayca otelin detaylı 
bilgilerini bulabilir ve dünya 

çapında 120 bin otel üzerinde 
fiyatları karşılaştırabilirsiniz. 

Platform: iOS I  Android

EXPEDIA
ÜCRETSİZ

Dünya çapında 130 bin 
otelde, büyük fırsatlar 
bulmanızı sağlar.
Platform: iOS I  Android

HOSTELS.COM
ÜCRETSİZ

Hotels.com uygulaması 
en iyi interaktif otel 
rezervasyon deneyimi 
sunar.
Platform: iOS I  Android

AIRBNB
ÜCRETSİZ

Kiralık evleri 
gösterir!
Platform: iOS I  Android

TEKNOLOJİ
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Her koşulda 
eğlence garanti!

DÜNYANIN EN İLGİNÇ FESTİVALLERİ

G ün geçmiyor ki dünyanın 
herhangi bir yerinde yeni 
bir festival başlamasın. 
Dünyada ölüm, doğum gibi 
olaylar ve heyecan, korku 

gibi duygulardan dolayı düzenlenen pek 
çok festival bulunuyor ve haliyle dünya-
nın birçok ülkesinde her yıl bir birinden 
ilginç festivaller kutlanıyor. Yetiştiğimiz 
topraklar ve kültür penceresinden ba-
kıldığında, bunların bazıları sıradan ve 
bilindik gelebilir lakin bazıları kesinlikle 
sıra dışı ve ilginç. Örneğin ülkemizde, 
özellikle bahar ve yaz aylarında en fazla 
mahsul alınan yerlerde erik, çilek, kiraz 
vb ürünler adına festivaller düzenlenir 
veya son 10 yılda müzik ve film festival-
leri çoğaldı, bu bir gerçek. Aynı şekilde 
İtalya, Yunanistan, Birleşik Devletle-
ri (ABD) gibi birçok ülkenin kent ve 
kasabalarında zeytin, ahududu, üzüm 
festivalleri gerçekleşiyor. Bunlar bizler 
için tanıdık festival türleri. Oysaki hiç 
aklınızda olmayan ya da asla yapma-
yacağınızı düşündüğünüz etkinlikler, 
başka ülke ve kültürlerde milyonlarca 
ziyaretçinin akınına uğrayan bir şölene 
dönüşebiliyor. Tatilinizin yeni kültürler 
keşfetmenin yanı sıra eğlenceli geçmesi-
ni de istiyorsanız, rotanızı yeniden be-
lirlemeniz gerekecek. Daha önce belki 
de hiç duymadığınız festivallerden en 
renkli ve eğlenceli olanlarını sizin için 
derledik. Farklı kültürlerden birçok ki-
şinin buluştuğu festivaller, hafızanızda 
gülümseyerek hatırlayacağınız bir yer 
edinecek. Bir de öneri, yolunuz düşerse 
aman bu festivalleri kaçırmayın, her ko-
şulda eğlence garanti… 

FESTİVAL 



H er yıl Kuzey İspanya’nın 
Pamplona şehrinde, 6-14 
Temmuz arasında Pamp-
lona ve Navarre’nin koru-
yucu meleği San Fermin 

onuruna bir festival düzenlenir. Festival 
kapsamında birçok etkinlik yapılma-
sına karşın en ünlüsü kırmızı tişörtlü 

gençlerin boğalarla birlikte dar sokak-
larda koşmasıdır. İlk defa orta çağ dö-
neminde ticari fuar olarak başlayan 
festival, bölgede yaşayan halkı bir araya 
getirmeyi amaçlar ve her yıl 6 Temmuz 
12.00’de Pamplona Belediyesi’nden bir 
yöneticinin “Pamplonalılar! Yaşasın San 
Fermin!” sözleriyle birlikte havai fişek 

ateşlemesiyle başlar. Plaza Ayuntamien-
to meydanında bulunan kalabalık, festi-
valin başlamasına şampanya patlatarak 
eşlik eder. Ve o dakikadan itibaren şehir 
kendini dokuz gün boyunca eğlenceye 
bırakır. Pamplona sokaklarında kırmı-
zı-beyaz giyinmiş binlerce insanın boğa-
larla birlikte yaklaşık üç dakika boyunca 

Boğalardan Kaçış Koşusu
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825 metre uzunluktaki yolu koştuğunu 
düşünmeniz, boğa koşusunu anlamanız 
için yeterli. Üç dakikalık bu adrenalin 
yüklü, tehlikeli koşu; sabah 8’de boğa-
ların binlerce insanı önüne katarak koş-
masıyla başlıyor ve dokuz gün boyunca 
her sabah tekrarlanıyor. Koşuya isteyen 
herkes katılabiliyor.

Koşu sırasında boğalara zarar vermek, 
vurmak ya da kuyruklarını çekmek ke-
sinlikle yasaklanmış durumda. Bu ya-
sak aslında hayvanlardan çok insanları 
koruyor, çünkü kızdırılmış bir boğayı 
kontrol altına almak hiç kolay değil. 
Koşu, boğaların arenaya doğru girme-
siyle sona eriyor ve boğalar ahırlara ka-

patılıyorlar. Festivali yaşamak için illa ki 
boğa koşusunda yer almak gerekmiyor. 
Uzaktan izlemek de bir o kadar heye-
canlı ve güzel. İsteyenler bunun için 
sabahın erken saatlerinde arenaya gidi-
yor ya da festival sokaklarından balkon 
kiralıyor.

FESTİVAL 
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H avaların ısınması, çiçeklerin 
açması, bitki örtüsünün ye-
niden canlanmasıyla müj-
delenen baharın gelişini 
Hindistanlılar, Holi Festi-

vali; diğer adıyla Renklerin Festivali’yle 
kutlarlar. Hint halkı rengârenk toprak 
boyaları önce yüzlerine sürer daha son-
ra ise birbirlerinin vücutlarına atar. İn-
sanların üzerine dökülen, etrafa saçılan 
boyalar, baharın gelişiyle başlayan çok 
renkliliği ve yeniden doğuşu simgeler.
Festivalin tarihi, efsanelere ve mitolo-
jilere dayanıyor. Hint mitolojisine göre 
kötülüklerin kralı Hiranyakaşipu, Hin-
du tanrısı Brahma tarafından ölümsüz-
lükle ödüllendirilir. Zamanla küstah ve 
kibirli biri olmaya başlayan Hiranyaka-
şipu, herkesin sadece ona itaat etmesini 
ister. Bunun üzerine oğlu Prablah, baba-
sına karşı çıkar ve ona itaat etmeyi red-
deder. Hiranyakaşipu birçok defa oğlu 
Prablah’ı öldürmeye çalışır ama her se-
ferinde diğer tanrı Vishnu, Prablah’ı 
kurtarır. En sonunda Hiranyakaşipu, 
onu kız kardeşinin kucağında uyurken 
yakmayı planlar. Ancak kız kardeşi Holi-
ka’nın üzerindeki şal ateşte yanmamak-
tadır. Holika, kendi hayatını tehlikeye 
atıp kardeşi Prablah’ı kurtarmak için şa-
lını üzerinden çıkarıp ona verir. Prablah 
kurtulur fakat Holika orada ölür. Hindu 
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İyinin kötüye karşı zaferini simgeleyen Holika’dan esin-
lenilerek “Holi” adı verilen bu festival, her yıl baharın 
gelişinde dolunay zamanı kutlanır. 

Holi Festivali
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tanrısı Vishnu bunun üzerine Hiranya-
kaşipu’yu öldürerek yerine oğlunu geti-
rir.
İyinin kötüye karşı zaferini simgeleyen 
Holika’dan esinlenilerek “Holi” adı veri-
len bu festival, her yıl baharın gelişinde 
dolunay zamanı kutlanır. Özellikle Holi-
ka’nın kül hâline geldiği sahne, efsaneyi 
yaşatmak adına her yıl gerçekleştirilir. 
Festivalin başlamasından önce insanlar 
yakılacak ateş için odun ve tahta topla-
maya başlar. Bir kukla, şeytana edilen 
küfürlerle büyük ateşte yakılır ve ardın-
dan hep bir ağzıdan “Holi-hai!” bağırış-
ları yükselir. Holi’nin son gününde in-
sanlar, yakılan ateşten biraz alıp evlerine 
götürür. Böylece evlerin ve bedenlerin 
kötülüklerden korunduğuna inanılır. 
Festivalin ikinci yani son günü, renkle-
rin günüdür. Günler önceden marketler 
ve sokaklar, farklı renk boyalarla dolma-
ya başlar. Bu günlerde kırmızı, sarı, mor, 
yeşil, mavi gibi birçok rengi sokaklarda 
görmeniz mümkün olur. Bu, hem insan-
lara enerji verir hem de onları günler ön-
cesinden festivale hazırlar.
Festival dönemi, toprak boyaları mar-
ketlerde bulmanız mümkündür ancak 
bazıları renkleri kendi kendilerine “tesu” 
ve “palash” adı verilen bitkilerden ya-
parlar. Şarkılar söylenir, danslar edilir, 
insanlar birbirilerine boya fırlatırlar ve 
bahar tüm renklerini sokaklara, insanla-
ra taşımış olur. 
Hayatınıza renk katmak için Hindis-
tan’daki bu coşkulu festivale bir mart 
ayında mutlaka gidin ve sadece eğlen-
cenin tadını çıkarın. Yanınıza eski bir ti-
şörtünüzü ve sulu boyalarınızı da almayı 
unutmayın.

Mitolojiye göre, Hint tanrısı 
Lord Krishna arkadaşı Radha’yı 

kıskanır çünkü kendisi karanlık 
bir tene sahipken Radha’nın 

teni rengârenktir. Küçük Kris-
hna, doğanın bu adaletsizliği 
karşısında annesi Yashoda’ya 

dert yanar. Annesi oğlu 
Krishna’nın gönlünü almak için 
yüzünü Radha’nınki gibi kendi 

seçtiği renklerde boyamayı 
teklif eder. Krishna bu teklifi 

seve seve kabul eder ve yüzünü 
boyar. Daha sonra bu oyun 

popülerlik kazanır ve zamanla 
bir festivale dönüşür.

Holi Festivali’nin son gününde
Hindistanlılar, yakılan ateşten biraz 
alıp evlerine götürür. Böylece
evlerin ve bedenlerin kötülüklerden 
korunduğuna inanılır. 
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K anallarıyla ve gondollarıyla 
ünlü Venedik şehriyle öz-
deşleşmiş karnavalda her yıl 
Venedikliler ve şehrin ziya-
retçileri maskeler takarak 

sokaklara dökülür. Bu eğlence on gün 
sürer. Venedik, karnaval boyunca adeta 
rengârenk görüntülere sahne olur. 
13. yüzyıla kadar geçmişi olan karnaval-
da, maske takma geleneğinin kaynağına 
ilişkin pek çok varsayım vardır. Bun-

lardan en çok kabul göreni ise; toplum 
içindeki sosyal statü farklılıklarına karşı 
bir duruş sergilemek ve herkesin eşit 
olduğunu göstermek için maskelerin 
kullanılmasıdır. Diğer bir düşünceye 
göre; yargıçların ve düklerin davalar için 
bilgi toplamak amacıyla halkın arasına 
karışmak istediklerinde maske takmala-
rıdır. Ayrıca bir dönem pek çok eğlence 
mekânının kadınlara yasaklanması so-
nucunda, kadınların buralara girmenin 

yolunu maskeler ve erkeksi kıyafetler 
ardına saklanmakta bulduğu da öne sü-
rülen düşüncelerden birisidir.
Maskelerin fonksiyonellikten sıyrılıp 
dekoratif bir obje olması ise; 16. yüz-
yılda İtalya’da yaygınlaşan “Commedia 
dell’Arte” yani sokak pandomim sanat-
çıları sayesinde olur. Pandomim’de kul-
lanılan farklı renk ve şekildeki maskeler, 
Venedikler tarafından da kullanılmaya 
başlanır. İtalya’nın mimarisiyle herkesi 

Venedik Karnavalı
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kıskandıran kenti Venedik’te, kültür ve 
sanatın gelişmesiyle eğlence kavramı da 
çeşitlenmiş ve şehir farklı karnavallara 
ev sahipliği yapmaya başlamış, bunlar-
dan en dikkat çekicisi ise herkesin mas-
kelerle katıldığı bu karnaval olmuştur.
Venedik Karnavalı 6 Şubat’ta başlar ve 
16 Şubat’a kadar aralıksız devam eder. 
Günün her saatinde şehirde maskeli 
ve kostümlü insanlar dolaşır. Özellikle 
sabahın ilk ışıkları şehri aydınlatmaya 

başladığında etrafta dolaşan maskeli in-
sanları görmek heyecan verici bir film-
deymişsiniz hissi uyandırır. Karnaval 
her yıl farklı bir tema üzerine şekillenir. 
Karnaval sürecinde tarihi mekânlar ve 
balolar bu temaya göre düzenlenir. Kar-
navala katılanlar da belirlenen temaya 
göre kostüm seçimlerini yapar. Etkin-
liklerin merkezi ise Saint Marks Meyda-
nı’dır. 
Festivale giderken fotoğraf makineni-

nizi mutlaka yanınıza almalısınız çün-
kü benzersiz güzellikte bu maskeleri ve 
kostümleri fotoğraflamalısınız. 
Gezinizi biraz daha gizemli hâle getir-
mek ve farklılaştırmak içinse bir Ve-
nedik maskesi edinebilir ve karnavalı 
maskenizin ardından izleyebilirsiniz. 
Dilerseniz Venedik’le özdeşleşmiş bu 
maskeleri sevdiklerinize hediye olarak 
da alabilirsiniz.

Altın yapraklarıyla, rengârenk tüylerle, el boyamalarıyla, kurdelelerle ve 
renkli taşlarla süslenen maskeler günümüzde hemen hemen her karnaval-

da kullanılır. Venedik Karnavalı’nda 3 farklı türde maske kullanılır.

BAUTA: Bütün yüzü kaplayan ve ağız için dahi boşluk bırakılmayan mas-
kelerdir. Eskiden suçlular, yüzünde yara izleri olan hastalar ve toplumda 

gizlenmek isteyenler Bauta takarlarmış. Bautaların yüzün sadece alından 
buruna olan kısmını kapatacak şekilde yapılanları da vardır ama bu mas-

keler kimlikleri yeterince gizleyemediği için eskiden çok tercih edilmezmiş, 
günümüzde ise daha rahat nefes alınması ve yemek yenilebilmesi adına 
bu tür Bautalar daha çok tercih edilir. Karnavalda en çok görebileceğiniz 

maskeler Bautalardır.

MORETTA: Oval şekilli, siyah kadifeyle kaplı maskelerdir. İlk olarak 
Fransa’da kullanılmaya başlanan Morettalar, hızla Venedik’e yayılmıştır. Mo-

rettalar genellikle bir tülle süslenir ve kadınlar tarafından daha çok tercih 
edilir. Bu maskeler dudakların biraz üzerine kadar bütün yüzü kaplar.

LARVA: Balmumu ve kumaş kullanılarak yapıldığı için diğer maskelere 
göre çok daha hafiftir, şekli ise maskeyi çıkarmadan yemek yemeye, bir 

şeyler içmeye elverişlidir. Uzun süre takılabildiği için en çok tercih edilen 
maskelerden biridir. Larvalar genellikle beyaz olur ve üzerinde farklı süs-

lemeler olur. Volto olarak da bilenen Larvalar Venedik denilince akla gelen 
ilk maskelerdendir. Bu maskeler genellikle bir pelerin ve tricorn denilen 
bir şapkayla tamamlanır. Daha basit bir maske tercih edenler rengârenk 

tüylerle süslenmiş ve sadece gözleri kapatan kedi maskeleri takarlar.
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S KYSCANNER Seyahat Alış-
kanlıkları Raporu'na göre, 
son dakikacılık konusunda 
ülkemiz insanları, geçen se-
nenin birincisi İspanyolları 

geçerek tüm Avrupa'da ilk sıraya yer-
leşiyor. Rapor Avrupa, Amerika ve As-
ya-Pasifik ülkelerinin yanı sıra Türkiye 
den de en çok tercih edilen ülkeleri, 
uçak bileti aramalarında hangi destinas-
yonlarda artış görüldüğünü ve seyahat 
planlamalarının hangi günler yapıldığını 
ortaya koyuyor. 
Rapora göre, Türkiye’de yaşayanlar 
2013’te rotayı Ortadoğu ya çevirdi ve 
2014’te de bu trendin sürmesi bekle-
niyor. 2013’de Kurban Bayramı’nda 
yurtdışı tatili tercih edilirken, Ramazan 
Bayramı’nda ise yurtiçi destinasyonlar 
ön plana çıkıyor. Rapor, aynı zamanda 
ortalama tatil süresinde en kısa tatili 
yapan ülkemiz insanlarının “son daki-
kacılık” konusunda da “Avrupa’nın bir 
numarası” olduğunu da gösteriyor. 

RAMAZAN’DA YURTİÇİ, KUR-
BAN’DA YURTDIŞI… 
Raporda, 2013’te de yaz aylarına denk 
gelen Ramazan Bayramı’nda, Türkiye-
lilerin yurtiçi seyahatleri tercih ettiği 
gözlemleniyor. Ramazan Bayramı ara-

malarında İstanbul başı çekerken, İzmir 
ve Bodrum gibi güneş, deniz ve kum üç-
lüsüyle meşhur destinasyonlar da İstan-
bul’u takip ediyor. Nadiren 10 günlük 
bir süreye uzayan Kurban Bayramı’nda 
ise Türkiyelilerin 2013’te fırsattan istifa-
de ederek yurtdışı seyahatini tercih et-
tiği görülüyor. Kurban Bayramı’nda en 
çok aranan şehirlerarasında Amsterdam, 
Londra ve Barselona göze çarpıyor. 

EN PLANLI ÜLKE İRLANDA… 
SKYSCANNER Seyahat Alışkanlıkları 
Raporu’na göre, son dakikacılık konu-
sunda ülkemiz insanları, 2012’nin birin-
cisi İspanyolları geçerek tüm Avrupa’da 
ilk sıraya yerleşiyor. Yurttaşlar ortalama 
40 gün önceden yaptıkları tatil rezervas-
yonları ile “son dakikacı” klasmanında 
yer alırken, İrlandalılar ise ortalama 72 
gün önceden tatil rezervasyonu yapa-
rak “en planlı ülke” klasmanında birinci 
oldu. Ülkemiz insanları en fazla Cuma 
günleri seyahat ederken, haftanın ilk 
işgünü olan Pazartesi, arama ve rezer-
vasyonların en yoğun olduğu gün olarak 
dikkat çekiyor. 
Ortalama tatil süresinde ise 3 gün ile 
Türkiyeliler “en kısa tatil yapan millet-
ler” arasında yer alıyor. Türkiyeliler gibi 
İtalyanlar ve İspanyollar da ortalama 3 

Son dakikacıyız
vesselam…

UÇAK BİLETİ, OTEL VE ARABA KİRALAMA Fİ-
YATLARINI AYNI PLATFORMDA KARŞILAŞTIRAN 

ULUSLARARASI SEYAHAT ARAMA MOTORU SKYS-
CANNER, DÜNYA ÜLKELERİNDE SEYAHAT EĞİLİM-

LERİNİ ORTAYA KOYAN 2013 SEYAHAT ALIŞKAN-
LIKLARI RAPORU’NU YAYINLADI. 

Türkiye’den yapılan uçak 
bileti aramalarında ülke 
bazında en çok artış yüz-
de 52 ile Küba ve yüzde 
51 ile Malta oldu.

ARAŞTIRMA
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gün tatil yapan diğer milletler arasında 
bulunuyor. Hafta sonları en çok İstan-
bul, İzmir ve Ankara gibi yurtiçi şehirler 
tercih edilse de, 4. ve 5. sırada yer alan 
Amsterdam ve Kıbrıs, Türkiyelilerin ar-
tık hafta sonları da yurtdışı tatili yapma-
ya başladıklarına işaret ediyor. 

EN ÇOK ARTIŞ KÜBA, MALTA 
SLOVENYA… 
2013’te Türkiye den yapılan uçak bileti 
aramalarına bölge bazında bakıldığında 
2012’ye kıyasla Avrupa ve Asya ülkele-
rinde düşüş görülürken, Ortadoğu ya 
yapılan aramalarda artış olduğu göz-
lemleniyor. Türkiye’den yapılan uçak 
bileti aramalarında ülke bazında en çok 
artış ise yüzde 52 ile Küba ve yüzde 51 
ile Malta da görülürken, Slovenya’nın 
yüzde 47, Singapur un da 41 ile takip et-
mesi, ülkemiz insanlarının sıcak iklimler 
ve farklı kültürlere yöneldiklerine işaret 
ediyor. 

EN FAZLA NERELERE GİDİLDİ? 
2013’te Türkiye’den en çok aranan ül-
keler arasında 2012’de de olduğu gibi 
Almanya, ABD, İngiltere ve Rusya başı 
çekiyor. 2012’nin en çok arananlarında 
4. sırada yer alan Amerika Birleşik Dev-
letleri, bu sene Rusya’yı da geçerek ikin-
ci sıraya yerleşiyor. 

SKYSCANNER, tatil planı yapılırken 
çocukların ne kadar etkin olduğunu 
araştırdı. 10 bini aşkın uluslararası ka-
tılımcıyla gerçekleştirilen anket sonuç-
larına göre Türkiyeliler, tüm Avrupa 
ülkeleri arasında tatil planlarını çocuk-
larına göre yapmakta yüzde 44’le açık 
ara farkla birinci sırada yer alıyor. Ço-
cuklara en çok önem veren diğer ülkeler 
ise Danimarka ve İsveç. Ankete katılan 
Türkiyeli ailelerin neredeyse yarısı tatil 
planlarında çocukların çok önemli bir 
rol oynadığını belirtiyor. Türkiye’den 
sonra çocuklarını en çok dinleyen diğer 
ülkeler ise Danimarka ve İsveç, ancak 
oralarda bile bu oran yüzde 20’yi geç-
miyor. Araştırmada, İngiliz ve Fransız 
ailelerde çocukların tatil planlarına çok 
az etki ettikleri ortaya çıktı. Ankete ka-
tılan ailelerin verdiği cevaplara göre, İn-
giliz ailelerin yüzde 24’ü, Fransız ailele-
rin yüzde 18’i ve İtalyanların ise yüzde 
15’i tatil planları yaparken çocuklarına 
neredeyse hiç danışmadıklarını belirtti.

Akdenizliler anlık karar veriyor
SKYSCANNER Seyahat Alışkanlıkları Raporu’nun dünyada olduğu gibi Türkiye’de de seyahatle ilgili 
bilgi ve trendlere ışık tuttuğunu belirten SKYSCANNER Türkiye Pazarlama Müdürü Murat Özkök rapor 
ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Seyahat Alışkanlıkları Raporu’yla dünyada ve Türkiye de her yıl 
değişen seyahat trendlerini ortaya koyuyor ve seyahatseverlerin nabzını tutuyoruz. Bu sene Türki-
ye’nin ortalama tatil süresinin 3 gün olması, Türklerin uzun seyahatlerdense hafta sonu tatillerine 
yöneldiğini gösteriyor. Avrupa da Türklerin yanı sıra İtalyan ve İspanyolların da en son rezervasyon 
yapan ülkeler arasında olması, Akdeniz ülkelerinin daha anlık karar verdiklerine işaret ediyor” dedi. 

Çocuklar ne isterse
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“SEBZE, MEYVE VE
BAHARAT AÇISINDAN
ÇOK ZENGİNSİNİZ” 

Şef Jeffrey J. Vella

Madonna, Robert de Niro ve Al Pacino gibi dünyanın en tanınmış sinema oyun-
cularının yanı sıra George Bush, Bill Clinton, Tony Blair ve Nicholas Sarkozy 
gibi devlet adamları için hazırladığı mönülerle adından söz ettiren şef Jeffrey 
J. Vella Bursa mutfağına hayran. Geleneksel tariflere duyduğu saygıdan ödün 
vermeyen, kendisine özgü ufak dokunuşlarla bambaşka ve yepyeni lezzetler 
yaratmasıyla öne çıkan şef Jeffrey J. Vella için yemeklerini hazırladığı mal-
zemelerin doğası ve mevsimi onun için her şeyden önce geliyor. Bursa’da 
olduğu süre içinde de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir halini dolaşması-
nın, gördüğü sebzelerin, meyvelerin dilini anlama çabasının, pazar turlarının, 
baharatçı tezgâhlarının önünde dakikalarca oyalanmasının en önemli nedeni 
de bu. Vella, Bursa’da bulduğu malzemelerden oldukça memnun. 
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ŞEF JEFFREY VELLA KİMDİR?
Malta’da dünyaya gelen Executive Chef Jeffrey 
J. Vella’nın Malta, İtalya, Birleşik Arap Emirlik-
leri, Slovenya, Ürdün ve Hırvatistan’da önemli 
otel zincirlerinde deneyimleri bulunmaktadır. 
Küçük yaşta ailesinin sahibi olduğu Malta’daki 
otelde yemek sanatına olan ilgisini keşfeden 
şef Vella, malzemelerin kültürünü, doğasını 
ve mevsimini gözönünde bulundurarak ve ha-
yalgücünden yararlanarak geleneksel metotları 
kendine özgü yorumuyla birleştirmiş ve Akdeniz 
mutfağına kendi özgünlüğünde farklı bir boyut 
kazandırmıştır. Birçok ödülün sahibi olan şef 
Vella’ya 2003 ve 2004’de Euro Toques tarafından 
“Yılın Avrupalı Şefi Ödülü” verilmiştir. Evli ve 
bir kızı olan şef Jeffrey J. Vella, halen Dubro-
vnik’teki Restaurant 360° by Jeffrey Vella’nın 
yöneticiliği ve şefliğini yapmaktadır.
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Öncelikle sizi ve mesleğe başlama 
hikâyenizi dinlemek isteriz.
Mutfağa karşı ilgim küçük yaşlarda aile-
min sahibi olduğu Malta’daki otelimizde 
başladı. Boş zamanlarımızda kız kardeş-
lerimle birlikte tencere tavalarla oynar-
dık. 17 yaşımda başıma gelen bir olay 
hayatımın dönüm noktası oldu. Sürekli 
okuldan kaçıyorduk ki sonunda babama 
yakalandık. Vaktimi boşa harcadığım 
için cezalandırıldım ve sonrasında ak-
lım başıma geldi. Okuldan yine kaçtım 
ama amcamın pastanesinde çalışmaya 
başladım. Orada yaratma ve üretmenin 
tadına vardım. Yeni şeyler denemeyi, 
keşfetmeyi çok sevdim.  

Devlet adamları ve sanatçılar için 
hazırladığınız menüler ve yarat-
tığınız lezzetler ile dikkat çeki-
yorsunuz. Hazırlık süreciniz nasıl 
başlıyor, mönüyü nasıl oluşturu-
yorsunuz?

Öncelikle tekniğinize güvenmek ve 
mutfakta rahat olmak önemli. Ben var 
olan lezzetleri ve tarifleri her zaman göz 
önünde bulundurarak yeni şeyler yara-
tıyorum. Hayalgücümden yararlanarak 
geleneksel lezzetleri kendime özgü me-
totlarla yorumluyorum. Mevsimler de 
benim için önemli bir değişken.

Bize insanların damak tadına hitap 
etme konusunda vereceğiniz bir püf 
nokta var mı?
Doğa benim için çok önemli, elime ge-
çen herşeyi özüne sadık kalarak sunma-
ya çalışıyorum. Doğanın tatlarını özenle 
pişirerek, güzel bir sunumla servis ettiği-

nizde insanların hem damak tadına hem 
de göz zevkine hitap etmeniz mümkün.

Ya birkaç mutfak sırrı?
Rahat olmak, hayal gücünüzü kullan-
mak ve yeni şeyler denemekten keyif 
almak.

Bursa'nın doğal ve mevsimsel mal-
zemelerinin sizi Bursa'ya bağlayan 
bir etken olduğunu söylüyorsunuz. 
Sadece Bursa'da bulabiliyorum de-
diğiniz bir tat var mı? 
Bursa’da gerek sebze meyve gerekse ba-
harat yönünden seçenekler çok zengin. 
Bursa çileği ve kestanesi lezzetleri açı-
sından sadece burada bulabildiğim özel 
tatlar diyebilirim.

Bursa'nın yöresel lezzetlerini nasıl 
buluyorsunuz? İlham aldığınız bir 
tarif ya da lezzet var mı? 
İskender kebabı çok beğendim, burada-
ki menüyü oluştururken Anadolu’nun 
pişirme yöntemlerini kullandım. Os-
manlı mutfağından da ilham aldığım 
lezzetler var.

Hilton Bursa için hazırladığınız 
özel menüleriniz de neler var?
Bursa için bugüne kadar mevsimler 
doğrultusunda üç menü hazırladık. 
Tüm menülerimde Akdeniz Mutfağını 
Anadolu’nun pişirme yöntemlerinden 
çok ayrılmadan sunmayı hedefledim. 
Menümüzü kısaca bir tutam tuzla har-
manlanmış Akdeniz Mutfağı olarak 
tanımlayabiliriz. En son yaptığımız kış 
menümüzde başlangıç ve çorbalardan 
itibaren akşam yemeğinizi unutulmaz 

kılacak alternatifleri bulmanız müm-
kün. Et ve deniz ürünlerinden oluşan 
menümüzde İtalyan sığır eti pastırması, 
karides, somon ya da buratta peynirli 
pizza ile başlangıç yapabilir; bal kabağı 
çorbası ya da sığır konsome ile içinizi 
ısıtabilir; sonrasında makarna ve risot-
to çeşitleri, taptaze deniz ürünleri, ya 
da işin ustasından özenle pişirilmiş pir-
zola ve bonfilelerle akşam yemeğinizin 
keyfini artırabilirsiniz. Tatlınızı, pek çok 
alternatifin sunulduğu tatlı arabasından 
seçebilirsiniz.
 

Şef Jeffrey J. Vella, menü hazırlarken hayal gücünü olabildiğince doğanın ona sağla-
dığı özgürlüğe bırakmayı tercih ediyor. Sınırları, önyargıları ve ezberleri yok sayan bu ya-
ratım süreci zaman zaman onu hiç planlamadığı yerlere taşıyor. Hilton Bursa Skylight 
Restaurant’ın mönüsü için modern Akdeniz mutfağını Anadolu’nun geleneksel pişirme 
yöntemleriyle buluşturan Jeffery J. Vella’nın bu defa ulaştığı sonuç ise birçok gurmeyi 
etkileyecek. Sıradışı kişiliğiyle Jeffery J. Vella sorularımızı samimiyetle yanıtladı…

RÖPORTAJ
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Yemeklerde 
olmazsa olmaz 

dediğiniz malzeme 
var mı? 

Hazırladığım malzemelerin do-
ğası ve mevsimi benim için önemli. 

Örneğin dünyanın her tarafında yetişen 
otlarla oynamak ve yeni tatlar yaratmak benim 

için çok keyifli. Her bölgenin kendine özgü sürpriz-
leri oluyor. Mesela Bursa’nın kestanesi bugüne kadar 

karşılaştıklarımdan daha aromalı ve karakteristik gibi. 
Sanıyorum bunda Uludağ’ın özel ikliminin etkisi var.

Sırrım: rahat olmak,
hayal gücümü
kullanmak ve yeni 
şeyler denemekten 
keyif almak...

Kuzu Bonfilesi
Yer mantarında sarılmış kuzu bonfilesi, 
kavrulmuş patates ve kremalı balkabağı

YAPILIŞI: Kuzu filetosu temizlenir, nane, kavrulmuş sarımsak 
ve kırmızı şarapla marine edilir. Kuzu kavrulur, süzme tepsisine 
bırakılır. Mantarlar doğranır ve çok kısık ateşte su buharlaşıncaya 
kadar sote edilir. Daha sonra truf ezmesi eklenir, baharatı ayarla-
nır. Yağ eritilir ve yufkalar açılır. Kavrulmuş kuzu, mantar ve trufu 
süzülür. Temizce sarılır ve fırınlanır. Yağ kaynatılır, içine sarımsak 
ve kekik ekleyerek yağ çoğaltılır. Patatesler ızgarada kızartılır ve 
bir bez yardımıyla fazla suları alınır. Patatesleri iyice karıştırılır, 
halkaların içine koyulur ve bastırılır, altın rengi alana kadar 160 

C  fırında pişirilir. Kabak zeytinyağı, nane sapı, tuz ve biberle 
marine edilir. Balkabağı yumuşayana kadar fırında pişiri-

lir. Krema ve yağı ısıtılır, bittiğinde hepsi blenderden 
geçirilir ve kevgirde süzülür.

Kuzu bonfilesi 2     kg
Truf mantarı  75    gr
Kültür mantarı 500  gr
Sarımsak  10    gr
Maydanoz  10    gr
Yufka  200  gr
Tereyağı  100  gr
Kırmızı şarap  300  ml
Tuz ve biber  2      gr

Kızartılmış patates 
 
Patates  1      kg
Tereyağı  250   gr
Tuz  2      gr
Beyaz biber  0.05  gr
Kekik  5      gr
Sarımsak  5      gr

Kremalı Bal Kabağı 
 
Bal kabağı  2      kg
Zeytin yağı  75    ml
Tuz  2      gr
Biber  0.05  gr
Kimyon  2      gr
Nane sapı  10    gr

Diğer  
Et suyu  300  ml
Filiz  10    gr

RÖPORTAJ
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K arayiplerde bir ada ülkesi olan Küba’nın başkenti Havana’dır. Ülkenin kuzeyinde Birleşik Devletler (ABD), batısın-
da Meksika, Bahamalar, güneyinde Cayman Adaları ve Jamaika, ve güneydoğusunda Haiti ve Dominik Cumhu-
riyeti bulunur. Küba 11 milyonu aşkın insanın yurdu ve Karayipler'de en geniş yüzölçümüne sahip olmanın yanı 
sıra en kalabalık ada olma özelliğini koruyor. Etrafındaki sular tarafından ılıklaştırılmış bir tropikal iklime sahip. 
Aynı zamanda Karayip Denizi'nin sıcak suları ve adanın Meksika Körfezi'nin karşısında olması adayı kasırgalara 

açık hale getirmiştir. 1232.5 km uzunluğundaki Küba Adası yeryüzündeki en büyük 13. adadır. 1933'te ABD’nin desteğiyle 
Gerardo Machado'yu deviren Fulgencio Batista, en ünlü diktatör olarak uzun yıllar Küba yönetimine damgasını vurdu. Batista 
zamanında tarım ve hayvancılığın yanı sıra turizm ve kumarhane işletmeciliği de önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Buna 
karşı işsizlik oranın yükselmesi, nüfusun büyük çoğunluğunun yoksulluk içinde kalması ve ekonominin giderek daha da dışa 
bağlanması Batista yönetimine karşı etkin bir muhalefetin doğmasına yol açtı. 1950'lerde komünist rejimi ele alan gruplardan 
birine liderlik eden Fidel Castro, 1955'te 26 Temmuz Hareketi'ni başlattı. Arjantinli devrimci Che Guevara'nın da yer aldığı 
örgütün Aralık 1956'da Küba'da başlattığı gerilla hareketi, zamanla öteki gruplardan da destek alarak Batista'ya bağlı birliklere 
önemli darbeler indirdi. 1 Ocak 1959'da diktatör Fulgencio Batista'nın Küba'yı terketmesinin ardından Fidel Castro'ya bağlı 
bin kişilik bir kuvvetin Havana'ya girmesiyle ülkede devrim gerçekleşti ve yeni bir yönetim başladı. 

YAZI  VE FOTOĞRAFLAR: DR. MURAT SAİT TUBAN
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Havana'da kolonyal dönemden kalma 
birçok eser bulunmaktadır. Bu sebeple 
1982’de UNESCO tarafından Dünya 
Kültür Mirası listesine dâhil edilmiştir. 
Küba kültürü köken bakımından İspan-
yol ve Afrika etkisinin belirgin izlerini 
taşır. Başta beyzbol olmak üzere basket-
bol, voleybol, atletizm ve boks; Küba'da 
yaygın olarak oynanan ve uluslararası 
müsabakalarda başarılı olunan sporlar-
dandır. Devrim sonrasında hızla gelişen 
ve refah düzeyinin yükseldiği Küba'da 
halkın tamamına yakını okuryazardır. 
Her köşe başında amatör müzik grupla-
rı boy gösterir. Uzun bir geçmişe sahip 
olan Küba müziği, coşkulu ve hareketli 
eserlerden oluşup geniş bir yelpazeye 
sahiptir.

Kendine özgü ruhu, 
misafirperver ve cana-

yakın insanları, dünyaca 
meşhur puroları, eski 

arabaları ve salsasıyla 
Küba, keyifli bir ülke ve 

sizi bekliyor.

Küba’da herkesin bir evi 
var. Sokakta yatan, aç 

kimse yok. Sağlık devlet 
tarafından ücretsiz

veriliyor. Kişi başına 
düşen doktor sayısında 

dünyada ilk 
sıralarda gelir.

SEYAHAT
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ÇOCUKLARA ve gençlere çok önem veriliyor Küba’da. Onların bes-
lenmesi, okulları ve sağlıklı olmaları için herkes titizlikle uğraşıyor. 
Uzun boylu ve tertemiz üniformaları ile ülkenin her yerinde onları 
gördük. Gelecek onların elinde olacak. Tabi, özgür bir şekilde iste-
dikleri ülkelere seyahat edememeleri ve internet dahil bazı şeyleri 
gelişmiş ülke çocukları gibi kullanamamaları onlar için bir eksiklik 
olarak görülebilir ama kitap okuduklarını ve sokakta satranç oyna-
dıklarını da eklemeliyim bu satırlarıma.

Küba'da bir yere giderken 1950'lilerin rengarenk amerikan arabaları ve Küba'ya özgü taksiler ile seyahat ediyor-
sunuz.  Gezi esnasında bu araçlarla yolculuk ederken alacağınız keyif balayınıza unutulmayacak bir an yaşatacak.

KÜBA mutfağının en dikkat çekici özelliklerinden 
bazıları; yemeklerde kullanılan baharatların çeşitliliği, 

sarımsağa olan düşkünlük, bol baklagil ve pirinç tü-
ketimi ve şeker kamışının geniş kullanımıdır. Kırmızı 

et fiyatına satılan ama pek çok ülkede bir servet 
değerinde olan ıstakoz ve jumbo karides.

HAVANA'da Küba purosunun üretildiği fabrika 
bulunmakta.  Buraya turlar düzenleniyor. Bu 

zevkli tura katılabilirsiniz. Burada puroların nasıl 
üretildiği ve elde satılan puroları yapmak için 

çalışan insanları görebilirsiniz. 

SOSYALİST cumhuriyet 
ile yönetilen ülkedeki 
vatandaşların her türlü 
sağlık, eğitim hizmetleri 
devlet garantisi altında 
olup bu rahatlığı yaşayan 
halk salsa, müzik ve 
eğlence ile yaşamakta-
dır. Yerel halkın maddi 
durumları iyi olmasa bile 
bu şekildeki yaşamları 
ile dünya üzerinde en 
uzun ömürlü insanlardır.

SEYAHAT
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Z anzibar veya Zangibar isim-
leriyle bilinen, Afrika kıtası-
nın doğusunda Tanzanya'ya 
bağlı iki adadan oluşan özerk 
yönetilen bölge. Ana ada 

“Zangibar” ve “Pemba Adası” olmak 
üzere iki adadan oluşan yönetsel böl-
genin başkenti Stone Town. Baharat 
üretimi ve turizme dayalı bir ekono-
miye sahip olan Zanzibar’ın bir önem 
atfeden tarafı da Queen grubunun so-
listi Freddie Mercury'nin doğum yeri 
olması. Zanzibar, tüm dünyada en çok 
da dünyanın önde gelen baharat üreti-
mi noktalarından biri olarak bilinir.
Bir Afrikalı’nın altınlarını çalabilirisin, 
toprağını alabilirsin, onu satabilirsin 
lakin mutluluğunu, gülümsemesini, 
samimiyetini alamazsın! Sen, onlardan 
çaldıklarınla oturduğun gökdelenlerde 
hayatına yetişemezken, O denizin ko-

“Tamamen büyülendim…”

Baharat adası olarak da bilinen Zanzibar, beyaz 
kumlu plajları, güler yüzlü insanları, daracık so-

kakları, renkli dokumaları ve hareketli pazarlarıyla 
size unutulmaz bir tatil vaat ediyor. 19. yüzyılda 
Afrika macerasını Zanzibar'da noktalayan İskoç 
asıllı gezgin misyoner Dr. David Livingstone'un 

adayı ilk gördüğünde sarf ettiği cümle olan "ta-
mamen büyülendim…” emin olun, gidip gördükten 

sonra sizin de yineleyeceğiniz bir cümle olacak… 
Bursa’yı 5 yılda gezerek 500 yıllık yemek kültürünü 

bir kitapta toplayan Ömür Akkor,
Zanzibar gezisini yazdı.

Tüm gün güneşlenmek, otellerin kumsalda düzenlediği yoga, 
pilates, voleybol organizasyonlarına katılmak mümkün.

Yıllarca baharatını kuru olarak gördüğüm her şey dalında, 
gerçekten inanılmaz bir manzara. 

GURME
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ÖMÜR AKKOR, 27 EKİM 2013’DE, AFRİKA MUTFAĞI, YEREL GELENEKLERİN YANI SIRA ARAP, AVRUPA VE 

ASYA ETKİLERİNİ YANSITAN ZANZİBAR’A GİTTİ. İZLENİMLERİNİ BURKON VİZYON İÇİN KALEME ALDI.

kusunu içine çeker.
Sen kırmızı ışık, otopark, 
trafik içinde çaldıklarını har-
carken o dalından kopardığı 
meyvesini yer ve ağacın altın-
da biraz uyur. Sen beyhude 
hayatına bir anlam yüklemeye 
çalışırken, o, tüm anlamları bir 
tarafa bırakarak kızının saçını 
örer. Dedim ya bir Afrikalının 
maddi her şeyini çalabilirsin 
lakin insanlık daima onda kala-
caktır!
Afrika’yı, düşünmeden de gezemiyorsu-
nuz. Bazen boğazının düğümleniyor… 
Tam olarak bunu anlatmak istedim 
sanki… Zanzibar gidip, gördükten son-
ra insanın aklından çıkacak gibi değil, 
üzerinden bu kadar zaman geçmesine 
rağmen yazıyı aynı heyecanla kaleme 
alıyorum. 

Zanzibar, Tanzanya’ya bağlı fakat ayrı 
bir yönetimi olan bir ada ülkesi. Eşsiz 
kumsalları, denizi, balıkları ve özellikle 
de yunusları, yemek pazarı ve daha bir-
çok özelliği ile gerçekten insanı baştan 
çıkaran bir coğrafya. “Şimdiye kadar 
gördüğüm en başka yer…” desem yeter-
li sanırım. Turkuvaz deniz, beyaz kum, 

tropik bir iklim…
Malum, havalar artık soğudu 
ama ille de gidilebilecek sıcak 
yer arıyorsanız kış soğuğun-
dan kaçıp kolayca erişilebile-
cek, keşfetmeye değer tropik 
adalardan biri Zanzibar. Ken-
disine gelenlere baharat bah-
çeleri ve rengârenk deniziyle 
resmen her an sürprizler su-
nabiliyor. 

Türkiye’yle arasında saat farkı bile 
yok. Her keseye uygun. Bir yanda lüks 
oteller, bir yanda ekonomik ağaç ev-
ler, barakalar. Tüm gün güneşlenmek, 
otellerin kumsalda düzenlediği yoga, 
pilates, voleybol organizasyonlarına 
katılmak mümkün. Şnorkelle suyun 
altındaki renkli dünyayı seyredebilir, 
paranıza kıyıp kafesli köpekbalığı dalışı 
yapabilirsiniz. 

Ömür Akkor, 5 yıl boyunca Bursa‘nın tüm ilçe ve köylerinde gezerek, 500 yıllık yemek kültürünü “Bursa Mutfağı” isimli kitabıyla 
kayıt altına aldı. Bu kitapla, “Yemek kitapları Nobeli” olarak da nitelendirilen dünyanın en prestijli yemek kitabı yarışması 
“Gourmand World Cookbook Awards”ta  “Yerel Mutfak” kategorisinde 2009'da ödül kazandı. 2012 yılında ise '“1236 Selçuklu 
Mutfağı” kitabı, “Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı” ödülüne layık görüldü.

GURME
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Gün batımlarının güzelliğine parmak 
basmadan edemeyeceğim. Sürekli 
geçen kocaman Afrika takalarının 
tıngırtısıyla, bembeyaz kumlarda 
uzanırken günü batırmak gerçekten 
çok keyifli. Deniz, kum, güneş se-
yahati için çok güzel bir seçim olan 
Zanzibar; bir de programa yunuslar-
la yüzme, Baharat Bahçesi turu ya da 
Subasar Orman Safarisi eklendiğinde 
tadından yenilmez hale gelecektir.
Zanzibar’da muhakkak yapmanız ge-
reken bir tur: Baharat Safarisi. Hem 
eğlenceli hem yemeli içmeli hem de 
çok şaşırtıcı… Yıllarca baharatını 
kuru olarak gördüğüm her şey dalın-
da, gerçekten inanılmaz bir manzara. 
Turda, papaya, aleo vera, lemongrass, 
anado (ruj) ağacı, leylak, acı biber, fi-
nis (jack fruit), kakao, kakule, mus-
kat, muz, Hindistan cevizi, Zanzibar 
safranı, zerdeçal, starfood, balungi 
(Tanzanya greyfurt), tufa, bilinbi, sa-
bun ağacı, stafil, ananas, ekmek ağacı, 
tarçın, kına ağacı, zencefil, mango… 
Böyle devam ediyor. Hepsini tadarak 
geziyorsunuz, “damağınız resmen 
bayram ediyor” diyebilirim…
Sahil kısmına inince tekneler var he-
men birini uygun bir fiyata kiralayıp 
yola çıkıyorsunuz. Adada nefis bir 
kumsal, 100 yaşını aşmış dev kap-
lumbağalar ve eski bir köle pazarı 
var. Balıkçılık, adanın önemli geçim 
kaynaklarından biri. Hava kararma-
dan, bölgeye özgü tekneler, günün 

tutulan balıklarını sahile getirip, belli 
bir noktada topluyorlar ve ardından, 
izleyenlerin asla anlamayacakları 
bir alışveriş başlıyor.  Bağıran, daha 
çok bağıran, garip işaretler yapan 
insanlar, biraz sonra balıkçılara para 
veriyor ve kocaman kocaman ton 
balıklarını, barraküdaları omuzlayıp 
uzaklaşıyorlar oradan. Günün ba-
lık borsası böyle sonlanıyor Zanzi-
bar’da…
Yine ayni teknelere atlayıp bu sefer 
düşün bakalım yunusların peşine. 
Yüzlerce derinlikte lacivert bir Hint 
Okyanusu, yunuslar, biraz korku… 
Ama yine de tek kelime ile çok ha-
rika! Etkileneceğinize emin olabilir-
siniz.
Hayatımda böyle bir yemek pazarı 
görmedim. Sahil meydanında akşa-
müstü başlıyor kurulmaya. Metreler-
ce uzunlukta tezgâhlar, onlarca çeşit 
deniz mahsulü, Zanzibar pizzası ki 
yerim İtalyan pizzasını… O dere-
ce yani ve taze sıkılan şeker kamışı 
suyu… 
Aslında o kadar yazacak şey, o kadar 
çok fotoğraf var ki… Ancak ilk Afri-
ka seyahati ancak kendinize yetiyor. 
Bol bol yazayım bol bol fotoğraf 
çekeyim diyemiyorsunuz. Afrika’yı 
anlamaya tanımaya çalışıyorsunuz 
sanırım ilk seyahatte ancak bu kadar 
yazabildim… Lakin en yakın zaman-
da giderim. Ve size de tavsiye ederim.

“
“

Serin bir Afrika akşamında 
bahçede oturmak, çay ama bu 

sefer Tanzanya çayı, yanında da 
şeker kamışından gerçek şeker, 

Afrika’da beyaz adam olmak, 
gerçekten içten gülen insanlar, 

önyargılar, samimiyet, hayatı ya-
şadığını sanmak, medeniyetin ge-
tirdiği her telaştan uzak olmak… 

Tanıştığım insanlar geçmişini 
bile hatırlamıyor, herkes burada 

doğduğunu sanıyor. Memleketten 
binlerce kilometre uzakta her şeyi 

unutmak… Sonra büyük bir bay-
ram sofrası kuruluyor. Yemekler 
yapılıyor beraber, herkes birden 

memleketi hatırlıyor. Hâlbuki 
unutmuştuk, unuttuğumuzu 

sanmıştık. Sonra birden bayram 
türküleri dökülüyor dudaklardan, 

gözler doluyor… “İyi ki gelmi-
şim” diyorum, iyi ki beraber bu 

yemeği yapmış ve yemişiz, iyi ki 
bu mesleği yapıyorum diye belki 
de en çok bu kez şükrediyorum. 

Ve unutulmaz anlar albümüne bir 
kare daha ekleniyor. Selam ülke-
sini de memleketim belliyorum…

GURME



Hayatımda böyle bir yemek pazarı görmedim. Sahil meydanında akşamüstü başlıyor 
kurulmaya. Metrelerce uzunlukta tezgâhlar, onlarca çeşit deniz mahsulü, Zanzibar 

pizzası ki yerim İtalyan pizzasını… O derece yani ve taze sıkılan şeker kamışı suyu… 
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GEZİLECEK YERLER

STONE TOWN: Zengin tarihin izleri-
ni barındıran ve farklı kültürlerin ahen-
gini tüm çarpıcılığı ile yansıtan Stone 
Town tamamı bugün UNESCO tarafın-
dan dünya mirası listesine alınmış. Ta-
rihi binalar, yollar, sokaklar, yıllar önce 
olduğu gibi hiç değişmeden günümüze 
kadar gelmiş.
SARAY MÜZESİ: 1980’li yıllarda 
sultanlığın resmi rezidansı olarak inşa 
edilen büyük beyaz binada sultanların 
çeşitli eşyaları, mobilyaları, sergileniyor. 

Haritalar ticari antlaşmalar, portreler, 
saltanat tahtı sergilenen eşyalardan ba-
zıları.
PEACE MEMORIAL MÜZESİ: Zan-
zibar tarihinin görülebileceği bir müze, 
Arkeoloji, misyonerlik ve kölelik bö-
lümleri ile geleneksel elişi, tarım aletleri 
ve pulların sergilendiği müze zamanda 
yolculuk yaptırıyor.
TARİHİ DİSPANSER: Hiç şüphesiz 
Zanzibar’ın en dikkat çekici binası dört 
katlı ve şatafatlı balkonları olan bina sul-
tanın danışmanı Hintli zengin tüccar 
Tharia Thopan tarafından yaptırılmış.

FORODHANI BAHÇESİ: Arap ka-
lesinin karşısındaki okyanus manzaralı 
park dinlenmek ve yerel lezzetlerin ta-
dına bakmak için çok uygun. Özellikle 
akşamları kurulan büyük yiyecek paza-
rı, parkı turistle için popüler bir çekim 
merkezi haline geliyor.
LIVINGSTONE’UN EVİ: 1860 yılın-
da sultan Macid için yaptırılan ev daha 
sonra misyonerler, kaşifler, tarafından 
kullanılmış.
PAZARYERİ: Alışveriş yapmaya dü-
şünmesenizde pazaryerini mutlaka zi-
yaret etmelisiniz. Adanın her yerinden 

Malum, havalar artık soğudu ama ille de gidilebi-
lecek sıcak yer arıyorsanız kış soğuğundan kaçıp 

kolayca erişilebilecek, keşfetmeye değer tropik 
adalardan biri Zanzibar. Kendisine gelenlere baha-
rat bahçeleri ve rengârenk deniziyle resmen her an 

sürprizler sunabiliyor. 

GURME
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gelen insanlar ürettikleri malları getirip 
burada satıyor. En çok ilgiyi canlı renk-
leri ile kangas adı verilen bayan kıyafet-
leri çekiyor.
BAHARAT TURU: Umman sultanının 
1818’de zencefil üretilmesi emri verme-
si ile başlayan baharat üretimi yüzyılın 
sonunda Zanzibar Baharat Adası adı ile 
anılmaya başlandı. Ozamanlar kurulan 
baharat bahçeleri halen üretime devam 
ediyor..
JOZANI ORMANI: Unguca’ya ende-
mik Zanzibar kızıl colobus maymunu 
görebilmenin en kolay yolu Jozani or-

manı’nı ziyaret etmektir.
KIZIMKAZI YUNUS TURU: Zan-
zibar’ın en güney ucundaki Kizimkazi 
balıkçı köyü şişeburun yunusları doğal 
ortamlarında görmek için beklide dün-
yanın en kolay yeri.
MNEMBA ADASI’NDA DALIŞ: Bu-
raya kadar gelmişken Mnemba Ada-
sında Şnorkel yada dalış yapmadan 
dönülmez. Zanzibar kıyılarının en iyi 
korunmuş mercan resiflerinede kap-
lumbağalar, rengarenk resif balıkları ve 
mevsimine göre köpekbalığı ve pilot ba-
linaları görme şansınız var.

KONAKLAMA
Zanzibar Serena Inn 223 35 87
Emerson & Gren 742 32 66
www.emersonspice.net
Mbweni Ruins Hotel 223 5478
www.mbweni.com

Mtoni Marine Centre 225 01 40
www.mtoni.com
The Africa House Hotel 743 23 40
Tembo House Hotel 223 30 05
Dhow Palace Hotel 223 30 12    

NASIL GİDİLİR
Türk Hava Yolları'nın her gün Darüsselam'a 
uçuşları var. Oradan adaya ister iki saat süren 
feribot ya da 20 dakika süren uçak yolculu-
ğuyla gidebilirsiniz. Feribot biletinizi Azam 
Marine'den 40 dolara alabilirsiniz. Air Tanzania 
ya da Precision Air'in tarifeli uçaklarının yanı 
sıra charter uçuşlarla da gidebilirsiniz. Ayrıca, 
Emirates Havayolları her gün Dubai aktarmalı 
Darüsselam'a uçuyor. Buradan yerel bir hava-
yoluyla Zanzibar Adası'na uçuluyor. Gidiş dönüş 
bilet fiyatı vergiler dâhil 717 avrodan başlıyor.
0212 315 45 45 veya www.emirates.com.tr

VİZE
Tanzanya'nın Türkiye'de resmi temsilciliği 
İstanbul'da bulunan fahri konsolosluk. Vize 
işlemleri en fazla üç iş günü sürüyor ve ücreti 
60 avro. Ülke 1 Mart 2008’den itibaren sınır 
kapısında da vize vermeye başladı. Ancak 
konsolosluğun tavsiyesi Türkiye’den gidecek 
yurttaşların vizeyi buradan alıp yola çıkmaları. 
Çünkü uygulamada uzun bekleme süresi ve 
fazla ücret talebi gibi sorunlarla karşılaşıla-
biliyor.
Tanzanya Fahri Konsolosluğu:0212 232 25 46

PARA
Para birimi olarak Tanzanya Şilini (TSH) kulla-
nılıyor. Bir Amerikan Doları yaklaşık 1.252 TSH. 
Amerikan doları ödeme aracı olarak tüm adada 
rahatlıkla kullanılabiliyor.

ULAŞIM
Ada içinde ulaşım güvenli ve ucuz. Araba kirası 
günlük 50, motosiklet 45 dolar. Ancak, adayı 
gezmenin en eğlenceli ve ucuz yolu ''dala dala'' 
adı verilen, kasalarına koltuk konularak yolcu 
aracına dönüştürülen kamyonlar. En kuzeydeki 
Nungwi'den dura kalka yaklaşık iki saatte 
varılan Stone Town'a dala dala ile yolculuğun 
fiyatı sadece 2 dolar.

FREDDIE MERCURY’NİN EVİ: Ünlü 
Rock Grubu Queen’in Efsanevi Solisti 
Freddie Mercury’nin doğduğu ev tarihi 
Stown Town merkezinde.

GURME
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D oğal güzellikleri sebe-
biyle yerli ve yabancı 
turistlerin gözde şehir-
lerinden Bursa, şimdiye 
kadar gözlerden ırak ka-

lan bir güzelliğe daha kavuştu. Yeşil 
dağlar arasında eşsiz güzelliğe sahip 
Sadağı Kanyonu, gerçekleştirilen 
düzenlemelerin ardından hizmete 
açıldı.
Bursa Orhaneli ve Büyükorhan il-
çeleri arasında bulunan Sadağı Kan-
yonu, doğa sporlarıyla ilgilenenlerin 
yeni gözdesi olmaya aday.  Orhaneli 
ilçesi Sadağı köyünde bulunan Sada-
ğı Kanyon’u, Uludağ'ın harika vadi 
ve manzaralarını içinde barındıran 
saklı cennetlerden biri. Bursa'ya 
uzaklığı yaklaşık 60 km civarında 
olan kanyonda, Bursa Valiliği’nin 
düzenlemesiyle 12 kilometrelik 
trekking parkuru da hizmete açıldı. 
Roma İmparatoru Hadrianus’un 
karısının şifa bulduğu Kaya Hama-
mı’nın yer aldığı kanyon, dört mev-
sim doğa fotoğrafları çekmek ve yü-
rüyüşler için ideal.

Sadağı Kanyonu
DOĞA 

Bursa, şimdiye kadar 
gözlerden ırak kalan bir 
güzelliğe daha kavuştu.

HABER
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ANADOLU’NUN geleneksel mutfak değerlerini ve gurme 
turizmini oluşturmayı amaçlayan Anadolu Halk Mutfağı 

Platformu, birincisini geçen yıl mayısta Tokat’ta düzenlediği 
Geleneksel Lezzetler Şenliği’nin ikincisini 24-27 Mayıs 

arasında Sivas’ta gerçekleştirecek. Gastronomi alanında önde 
gelen akademisyenlerin, yazarların, mutfak profesyonellerinin, 
beslenme uzmanlarının katılacağı etkinlikle Anadolu’da gurme 

turizminin geliştirilmesi ve turizm potansiyelinin arttırılması 
hedefleniyor. Şenlikte Trabzon, Konya, Edirne, Bursa, Erzurum, 
Sivas ve Malatya mutfaklarının lezzetlerinden önemli örnekler 

de tanıtılacak. Ayrıca diğer bölgelere ait ürünlerin üreticileri de 
Sivas’ta stand açarak, lezzetlerini katılımcılara sunacak.

Dünyanın ilk mağara kilisesi

İN
AN

Ç

A ntakya-Reyhanlı yolu 
üzerinde, kente 2 km. 
uzaklıktaki Neccar 
Dağı eteklerinde bu-
lunan ve doğal bir ma-

ğarayken eklemelerle kiliseye dö-
nüştürülen St. Pierre’de tarihte ilk 
defa, bu kilisede Hz İsa’nın dinini 

tanıyanlara Hristiyan dendiğine 
inanılır. Her yıl 29 Haziran’da tören 
düzenlenir. Hristiyanlığın ilk kilise-
lerinden olan St. Pierre (Aziz Pet-
rus) Kilisesi 1963’te Papa VI. Paul 
tarafından hac yeri olarak ilan edil-
di. Yapı, 12. ve 13. yy.’da Haçlılar ta-
rafından ön cephesine yapılan ilave 

inşaat ile gotik tarza çevrildi. Mağa-
ranın tabanında 4. ve 5. yüzyıllara 
ait tahrip olmuş mozaik kalıntıları, 
duvarlarda ise freskler bulunur. Ki-
lisede St. Pierre’nin heykeli, kutsal 
sayılan su ve saldırı esnasında ce-
maatin gizlice kaçmasına yarayan 
bir de tünel vardır.

Geleneksel Lezzetler Şenliği
GURME

Mağaranın ta-
banında 4. ve 5. 

yüzyıllara ait tahrip 
olmuş mozaik 

kalıntıları, duvar-
larda ise freskler 

bulunur.
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Bir bardak çayın 150 yıllık hatırı var…

Mahfel
Kimler sohbet etmedi ki

Mahfel’de. Geçmişte Reşat 
Nuri Güntekin, Oktay Akbal, 
Orhan Kemal, Bedri Rahmi 

Eyüpoğlu, Aziz Nesin gibi 
yazarların zaman geçirdiği, 
insanların durup soluklan-

dığı, çayını, kahvesini huzur 
içinde yudumladığı buluşma 

noktası. 

TARİH
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Bilinen 150 yıla yakın tarihi bo-
yunca Bursalıların önemli bu-
luşma noktalarından biri olan 
Mahfel, bahçesindeki ağaçla-
rın gölgesinde misafirlerine 

daha çok ev sahipliği yapacak…
Mahfel, 1870’de “Vorpahnam Gazino-
su” adıyla hizmet vermeye başlar.  Av-
rupalı gezginlerin 1887’de Mahfel’de 
çekilen fotoğrafları bulunur. Kurtuluş 
Savaşı’na kadar gayrimüslimler tara-
fından işletilen Mahfel, sonrasında el 
değiştirmiş ve “Cumhuriyet Aile Çay 
Bahçesi” adını almış. Bursa’da kurtuluş 
hareketi ateşinin ilk kıvılcımı oluyor. 
Mahfel; kurtuluş çarelerinin arandığı, 
siyasal görüşlerin tartışıldığı bir merkez 
halini alıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
17-28 Ekim 1922 arasındaki ilk Bursa zi-
yaretinde Mahfel’e geldiği de anlatılıyor. 
Türk Ocağı daha sonra mektep olarak 
da hizmet veriyor. 1956’da İşçi Sigorta-
ları Kurumu’nun mülkiyetine geçiyor. 
1950’lilerde ise emeklilerin toplantı yeri 
haline geliyor ve “toplanılan yer” anla-
mında kullanılan yeni adına kavuşuyor: 
Mahfel. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu, 1980’de Mahfel Kahvehanesi’ni 
“korunması gerekli kültür varlığı” olarak 
tescil eder. 1985’te geleneksel yapı mal-
zemesi korunarak yenilenen bina, 18 
Ocak 1999’daki yangınla tarihe karıştı. 
2001’de yeniden inşa edilerek hizmete 
açılan Mahfel, günümüze kadar birçok 
el değiştirdi. 2013 sonunda Bursa İl 
Genel Meclisi tarafından Büyükşehir 
Belediyesi’ne tahsis edilen Mahfel, aslı-
na uygun olarak yeniden düzenlenerek 
sosyal tesis olarak Bursalıların hizmeti-
ne açıldı.

Mahfel kahvehanesi, 
sözlüklerde “toplanılan 
yer, daha çok askerlerin 
toplandığı bahçeli gazi-

no” diye tanımlanır. 

TARİH



“Bir gün, içinde sadece haritalar, 
otel adresleri olan ve diğer
sayfaları boş bırakılmış bir gezi
rehberi yazacağım. Bu şekilde
insanlar kendi programlarını
yapmak, lokantaları, anıtları ve 
hemen her şehirde bulunan, fakat 
bize öğretilen tarihte "görmeniz 
gerekenler" başlığı altında asla söz 
edilmeyen bütün o harika şeyleri 
kendi başlarına keşfetmek
zorunda kalacaklar…”

Zâhir, Can Yayınları, Sayfa: 211

PAULO COELHO
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 2005 Eylül’ünde Can Yayınları tarafından 
yayınlandı. Kitap aşk, yenilgi ve tutku temaları 

üzerine kuruludur.
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Yalnız seyahat edin ya da 
eşinizle:
Biraz zor olacak çünkü kimse size 
bakmıyor olacak ama kendi ülkenizi 
gerçekten geride 
bırakmanın en 
iyi yolu budur. 
Grupla seyahat 
etmek kendi dili-
nizi konuşurken, 
grup liderinin size 
söylediği şeyleri 

yaparken istediklerinizi yapamaz, özgür 
olamazsınız. Bu yüzden ya yalnız seya-
hat edin ya da eşinizle.

Barlara takılın: 
Barlar şehrin havasının ortaya çıktığı 
yerlerdir, müzeler değil. Bardan kastım 
gece kulüpleri 
değil, normal 
insanların gittiği, 
bir kadeh içki 
içerken havadan 
bahsettiği ve 
sohbete hazır ol-
dukları yerlerden 
söz ediyorum. 
Ne kadar aptalca 
olursa olsun biri 
bir sohbet başlatıyorsa katılın. Belli bir 
yolun ne kadar güzel olduğunu sadece 
kapıya bakarak değerlendiremezsiniz.

Müzelerden kaçının:
Bu biraz gülünç bir tavsiye gibi görüne-
bilir, ama şöyle bir düşünelim: yabancı 
bir şehirdesiniz, geçmişi araştırmak-
tansa şimdiyi araştırmak daha ilginç 
değil mi? İnsanlar kendilerini müzeye 
gitmeye mecbur hissediyorlar çünkü 
çocukluklarında seyahat etmenin bu 
tür bir kültürü araştırmak olduğunu 
öğrendiler. Elbette müzeler önemlidir, 
ancak zaman ve nesnellik isterler orada 
ne görmek istediğinizi bilmeniz gerekir, 
aksi takdirde ne olduğunu hatırlayama-
dığınız birkaç önemli şey görmüş olma 
hissiyle ayrılırsınız oradan.

“Caddelerde gezin, 
sokakları keşfedin, 
bir şeyler aramanın 
özgürlüğünü yaşayın”1

2

3 5
4

Siz de seyahat etmenin “Özgürlük” olduğu inancını 
taşıyanlardan mısınız? Öyleyse ünlü yazar Paulo 
Coelho‘nun siz gezginler için seyahat önerileri:

Açık olun:
En iyi tur rehberi 
orada yaşayan, 
her şeyi bilen, 
yaşadığı yerle 
gurur duyan 
ancak bir seyahat 
acentesinde çalışmayan kişidir. Çıkın 
sokağa, konuşmak istediğiniz kişiyi 
seçin ve soru sorun (Katedral nerede? 
Postane nerede?) Eğer o kişiden bir 
şey çıkmazsa başkasını deneyin, size 
garanti ederim günün sonunda en iyi 
yol arkadaşını bulmuş olacaksınız.

Karşılaştırma yapmayın:
Hiçbir şeyi karşılaştırmayın – fiyatlar, 
hijyen standartları, yaşam kalitesi, 
ulaşım yolları, 
hiçbir şey! Baş-
kalarından daha 
iyi bir hayatı-
nız olduğunu 
kanıtlamak için 
seyahat etmi-
yorsunuz – sizin 
amacınız başka 
insanların nasıl 
yaşadığını, size 
ne öğretebileceklerini, gerçeklerle ve 
sıra dışı şeylerle nasıl baş ettiklerini 
ortaya çıkarmak.

EDEBİYAT
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PAULO COELHO KİMDİR?
1947’de Brezilya'da doğdu. Babası Pedro mühendis, 
annesi Lygia ise evhanımı olan Coelho, San Ignacio'da 
ilköğrenimine başladı. İlk edebi ödülünü okulundaki bir 
şiir yarışmasında aldı. Ablası Sonia'nın kendi ödevi olarak 
teslim ettiği denemesi, Coelho'ya ikinci ödülünü getiri-
yordu. Yazarlığa başlamadan önce ülkesinde tanınan bir 
şarkı sözü yazarıydı. Bir süre gazetecilik de yapan Paulo 
Coelho, 1986’da Hristiyanlar’ın Batı Avrupa'dan başlayıp 
İspanya'da Santiago de Compostela kentinde sona eren 
geleneksel hac yolculuğunu yaptı. Bu deneyimini Hac (öz-
gün adı: "The Pilgrimage") adlı kitabında anlattı. 1988’de 
yayınlanan romanı Simyacı, Coelho'yu en çok okunan 
çağdaş yazarlardan biri yaptı. 42 ülkede yayınlanan, 26 
dile çevrilen Simyacı, benzersiz bir başarıya ulaştı ve bu 
kitap sayesinde Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok 
okunan Latin Amerikalı yazar oldu. Kurduğu Paulo Coelho 
Enstitüsü, ülkesindeki yoksul çocuk ve yaşlılara yardım 
etmektedir. 1979'daki İslami Devrim'den sonra İran'a 
fikir alışverişi için davet edilen ilk Müslüman olmayan 
yazar oldu. Coelho, UNESCO'nun Kültürlerarası Diyaloglar 
Programı’nda danışman olarak görev yapmaktadır. Aynı 
zamanda İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik 
Forumu'nu düzenleyen Schwab Vakfı'nın yönetim ku-
rulundadır. Paulo Coelho pek çok saygın ödülün sahibi 
oldu; bunlar arasında Dünya Ekonomik Forumu'nun ver-
diği Crystal Award ve Fransız Légion d'Honneur nişanı da 
vardır. Yazar 2002’de Brezilya Edebiyat Akademisi'ne kabul 
edildi. Coelho, ayrıca pek çok saygın basın kuruluşu için 
haftalık köşe yazıları yazmaktadır. Paulo Coelho Rio de 
Janerio'da yaşamaktadır.

Son romanı Elif, Porte-
kizce'den sonra ilk ola-
rak Türkçe'ye çevrildi ve 
Mart 2011'de yayınlandı. 
Romanda, yazar ve yete-
nekli bir keman virtüözü, 
sıradışı genç bir Türk 
kızı Hilal'in Sibirya'yı 
baştanbaşa geçecekleri 
bir yolculuk sırasında 
kendileri, birbirleri ve 
varoluşlarıyla yüzleşme-
leri anlatılır.
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Herkesin sizi anladığını 
anlayın: 
Dili konuşmasanız da korkmayın: keli-
melerle iletişim kuramadığım pek çok 
yerde bulundum ve her zaman destek, 
rehberlik, faydalı nasihat gördüm ve 
hatta kız arkadaşlar buldum. Bazı insan-
lar yalnız seyahat ederlerse, sokaktan 
aşağı yürüyüp sonsuza dek kaybolacak-
larını düşünürler. Sadece, cebinizde ote-
linizin kartının olduğundan emin olun 
eğer olabilecek en kötü şey olursa da bir 
taksiye atlayıp kartı şoföre gösterin.

Fazla alışveriş yapmayın: 
Paranızı taşımak zorunda olmadığınız 
şeylere harcayın: iyi 
bir tiyatro oyunu, 
restoranlar, geziler. 
Günümüzde, global 
ekonomi ve internet 
sayesinde fazla bagaj 
ödemeden her şeyi 
satın alabilirsiniz.

Dünyayı bir ayda
görmeye çalışmayın: 
Bir haftada beş şehir görmektense 
bir şehirde dört beş gün kalmak daha 
iyidir. Bir 
şehir kaprisli 
bir kadın gi-
bidir: baştan 
çıkarılması 
ve kendisini 
tamamen 
gözler önüne 
sermesi 
zaman alır.

Seyahat bir maceradır:
Henry Miller şöyle derdi; Roma’ya 
gidip kulağınıza bağrışan iki yüz bin 

kişiyle bir-
likte Sistine 
Şapeli’ni gör-
mek zorunda 
kalmaktansa 
kimsenin 
keşfetmediği 
bir kiliseyi 
keşfetmek 
daha önem-
lidir. Muhak-
kak ki Sistine 
Şapeli’ne 
gidin ama 

caddelerde de gezin, sokakları keşfe-
din, bir şeyler aramanın özgürlüğünü 
yaşayın.

EDEBİYAT
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Kalp krizi neden ve nasıl gerçekle-
şir?
Kalp krizi denilince genellikle Akut mi-
yokard infarktüsü anlaşılır. Kalbi besle-
yen damarların yani koroner damarların 
tıkanması,  tıkanan damarın beslediği 
bölgenin (kalp kasının) ölmesine sebep 
olur. Kalp kasının ölmesi şiddetli göğüs 
ağrısına sebep olur, yaşamsal fonksi-
yonlarını bozar diğer taraftan sağ kalımı 
olumsuz etkiler.  

En önemli sebepleri nelerdir? Ani 
üzüntü, heyecan, stres kalp krizine 
yol açar mı? 
Kalp krizinin nedeni damar sertliği pla-
ğının ani yırtılması ve olaya pıhtının ek-
lenmesidir. Ani üzüntü, heyecan,  stres 
kalp krizini başlatabilir.

Belirtileri nelerdir? Göğsü ağrıyan 
bir insan kalp krizi geçirip geçirme-
diğini nasıl anlar?
Kalp krizinin en önemli belirtisi göğüs 
ağrısıdır. Ağrı çoğunlukla iman tahtası-
nın (göğüs kemiği) altındadır. Ağrı sır-
ta, sol kola, alt çeneye karına yayılabilir. 
Ağrı efor sırasında veya istirahatta başla-

yabilir. Hasta hareketsiz kalsa bile ağrısı 
geçmez. Ağrı uzun sürelidir. Göğüsteki 
sıkıntı ve ağrıya soğuk terleme bazen 
bulantı eşlik eder.

Kalp krizi anında neler yapılabilir? 
Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenen kişi 
efor yapmakta ise eforuna son vermeli, 
en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı.

Sayın Aydınlar, kalp krizinde özel-
likle kimler risk altındadır? 
Kalp krizi özellikle bazı risk faktörleri-
ni taşıyanlarda daha sık görülmektedir. 

Risk faktörlerini değiştirilebilen risk 
faktörleri ve değiştirilemeyen risk fak-
törleri olarak ikiye ayırabiliriz. Değiş-
tirilemeyenler, genetik yapı yani ailede 
kalp hastalığı öyküsü olması, erkek cin-
siyet, yaş sayılabilir.
Obesite, kolesterol yüksekliği, sigara 
kullanımı değiştirilebilen risk faktör-
leridir. Hipertansiyonlu hastaların tan-
siyon ilaçlarını düzenli olarak almaları 
kalp krizini önlemenin dışında beyin 
damar hastalığı ve buna bağlı inme ge-
lişmesini de önlemektedir. Şeker hasta-
larının kan şekerini istenilen seviyelerde 
tutmaları sadece kalp krizini önlemekle 

kalmayıp damar sertliğine bağlı gelişe-
bilecek tüm olumsuzluklardan korur. 
Şişmanlık çağımızda en önemli risk fak-
törlerindendir. Aşırı beslenme sedanter 
yaşantı obesitenin sebeplerindendir.

Kalp ameliyatı geçirmiş kişilerin 
nelere dikkat etmesi gerekir? 
Kalp ameliyatı geçirenler ameliyat son-
rası ilk aylarda göğüs kemiğindeki tel 
dikişleri korumalı, vücudun üst tarafın-
da burgu hareketi yapmamalıdır. Diğer 
taraftan kalp ameliyatı geçirenler tıpkı kalp 

EGZERSİZ YAP, KALBİNİ KORU,

MUTLU OL…
Bir insanın hiçbir risk faktörü olmasa bile hayatı boyunca kalp krizi geçirme riski yüzde 1 olduğunu be-
lirten bilim insanları, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, sigara bağımlılığı, ailede kalp hastalığının 
varlığı, hareketsiz yaşam ve 40 yaş üzeri olmak gibi faktörlerin de ekstra olarak bir insanın kalp krizi 
geçirme riskini yüzde 50 oranında arttırdığını açıklıyor. Özellikle masa başında çalışan insanların kalp 
hastalıklarına yakalanma riskinin diğerlerine göre çok daha yüksek olduğunu belirten araştırmalar 
da mevcut. Kalp krizinin belirtilerinden özellikle kimlerin risk altında olduğuna, halk arasında çokça 
duyulan “gülmek kalbe faydalı mı” klişesinden bir kişinin kalp krizi geçirme riskini minimum seviyeye 
indirmesi için neler yemek ve neler yapması gerektiğine kadar aklımıza takılan soruları Uludağ Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Aydınlar’a sorduk…

SAĞLIK
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krizi geçirenler gibi kısa zamanda normal 
hayatlarına dönmelidir. İki kat merdiven 
çıkmakla nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi 
belirtiler ortaya çıkmıyor ise eşiyle cinsel 
ilişkiye girmesinde sakınca yoktur.

Gülmek ve yeri geldiğinde ağlamak 
kalbe gerçektende faydalı mı?
İnsanların duygusal olarak aşırı dolduğu 
anlarda emniyet sübabı görevini göre-
cek mekanizmalara gereksinimi var. Aşı-
rı stres kalp krizini tetikleyen sebepler-
dendir. Gülmek de ağlamak da duygusal 
olarak rahatlamamızı sağlıyor.

Sayın Aydınlar, öğle uykusu konu-
sunda görüşleriniz nelerdir?
Öğle saatlerinde kısa süreli uyku dinlen-
dirici ve organizmayı yenileyici olarak 
yararlı olur.

Kalbe faydalı ve sakıncalı besinler 
hangileridir?
Sağlıklı bir kalp için beslenmenin doğru 
olması gerekir. Diyette protein, karbon-
hidrat mineral ve vitaminler denge için-
de bulunması gerekir. Gıdaların içinde 
yağ da doğal olarak bulunacaktır. Da-

mar sertliği hastalarında yağların içinde 
doymamış yağ asitleri göreceli olarak 
daha ağırlıklı olmalıdır. Sebze ve meyve, 
kepekli un, fındık, fıstık, baklagiller, ke-
pekli tahıllar, balık (tercihen yağlı balık-
lar) kümes hayvanları yağsız et, kabuklu 
yemişler, yağsız süt ürünleri, sıvı bitkisel 
yağların alınımı kalp hastalıkları riskini 
düşürmektedir.
Aşırı alkol tüketimi de bir risk fak-
törüdür. Ancak haftada 3-4 kez alkol 
alanların miyokard infarktüsü riskinin 
diğerlerine göre az olduğunu gösteren 
çalışmalar vardır. Aşırı alkol alımı ka-
raciğer üzerine zehir etkisi yaratmakta 
kanda trigliseridleri artırarak damar 
sertliğine olumsuz etki yapmaktadır. Az 
miktarda alkol yararlı olmakla birlikte 
hiç kullanmayan kişilere kalp hastalığın-
dan korunma için içki tüketmeye başla-
ması önerilmez. Kişide şeker hastalığı 
var ise düşük yoğunluklu kolesterol de-
ğeri trigliserid değeri yüksek ise diyeti 
ona göre ayarlanmalıdır. Balık kalp için 
yararlı gıdaların başında geliyor. Diyet 
konusunda genel olarak söylenecekler 
bunlar her insan için farklı diyet yakla-
şımı gerekebilir. 

Et ve tereyağı yenmesini tavsiye 
eden diyetler var, onlar için ne diye-
ceksiniz?
Organizmanın hayvansal proteinlere de 
gereksinimi var. Ancak kırmızı et diyette 
daha az yer tutmalı. Tereyağı az miktar-
da olabilir ancak alınacak yağın ağırlıklı 
kısmı çoklu doymamış yağlar olmalıdır

Riskli kişiler nasıl spor yapmalı?
Öncelikle doktor kontrolünden geçme-
lidirler. Öyküleri alınıp fizik muayene-
leri yapıldıktan sonra rutin laboratuar 
incelemeleri yapılır. Eşlik eden diyabet, 
hipertansiyon gibi hastalıkları olup ol-
madığı araştırılır. Var ise kalp hastalığı-
nın şiddeti saptanır. 
Efor testi yapılır. Bütün bunlara göre 
yapacağı eforun ne olması süresinin ve 
sıklığının ne olması gerektiği kendisine 
bildirilir. Bilinen bir hastalığı olmayan 
kişilerin taşıdıkları riski bulmada yar-
dımcı çeşitli tablolar vardır. Kişi bu tab-
lolara bakarak yaşı, cinsiyeti, sigara kul-
lanımına vs. göre taşıdığı kalp hastalığı 
riskini öğrenebilir.

Günde 1 elma yiyerek kalp krizini önle…
Oxford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, günde 1 elma yemenin 50 yaş üstü kişilerde kalp krizi 
ve felci önlediğini ortaya çıkardı. Elmanın kalp damar rahatsızlığına karşı kullanılan ilaçlar kadar 
etkili olduğu ve bu ilaçların aksine hiçbir yan etkisinin bulunmadığı ortaya konuldu. İngiltere’de 
gerçekleştirilen araştırma, yüz binlerce hasta üzerinde yapılan tıbbi deney ve gözlemlere dayanıyor. 
ABD’deki Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir ekibin yaptığı araştırmaya göre ise stres geninin 
değişikliğe uğramış biçimine sahip kalp hastalarının, kalp krizi geçirme veya ölme olasılıklarının 
yüzde 38 oranında daha fazla olduğu belirtildi.

Her gün 30-40 dakika yürüyüş…
Hareketsiz insanlarla, özellikle masa başında iş yapan insanların kalp hastalıklarına yakalanma riski diğerlerine göre 

çok daha yüksektir. Hareketsiz olarak 2 saat masa başında iş yapmak ciddi şekilde kalp krizi riski oluşturmaktadır. 
Her gün egzersiz yapmak çok önemlidir. 30-40 dakika yürüyüş hayatınıza çok şey katacaktır... Özellikle masa başında 

olanlar bütün günlerini oturarak geçirmemeliler, basit egzersizler yaparak sağlıklarına katkıda bulanabilirler. Bu 
egzersizler; boyunlarını sağa, sola öne ve arkaya yavaş hareketlerle eğmek, 30 dakikada bir kalkıp dolaşmak, esneme 

hareketleri yapmak çok yararlı olacaktır.
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27 ŞUBAT, 06-13-20-27 MART, 03-10-24 NİSAN 

3 GECE - 4 GÜN 

1. GÜN SABİHA GÖKÇEN-KAZABLANKA-MARAKEŞ: 
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde bu-
luşma. Air Arabia Havayolları ile Kazablanka'ya hareket. Ma-
rakeş'e varıştan sonra tarihi şehri keşfe başlıyoruz. Yves Saint 
Laurent’ın anıt mezarı kabul edilen bir dönem evi olarak kul-
landığı, 20. yy. başında ressam Majorel tarafından oluşturulan 
botanik bahçeyi gezeceğiz. İspano Moresk mimarinin 800 yıllık 
örneği Koutoubia Minaresi’ni seyrederek, maceramız SOUK adı 
verilen Marakeş Kapalı Çarşısı’nın dar ara sokaklarında devam 
edecek. Kumaşçılar, demirciler, deri tabakhaneleri, ahşap us-
taları gibi ülkede mevcut nice el sanatlarının tüm örnekleri ile 
karşılaşabilirsiniz. Berberilerin yüzyıllık geleneği şifalı ot ve 

kremlerin satıldığı herborist sizi eğlendirecek duraklardan biri 
olacaktır. Günümüz, Afrika kıtasının en hareketli şehir meydanı 
Jma El Fna ile sonlanacak. Meddahlar, yılan oynatıcıları, döv-
meciler, hokkabaz ve cambazların gösterileri ile şenlenen Jma 
el Fna için kısaca “açık hava tiyatrosu” diyebiliriz. Tur sonrası 
otelimize transfer gerçekleşecek ve akşam yemeği otelimizde 
yenilecek. Geceleme otelimizde.
2. GÜN MARAKEŞ (ESSAOUIRA): Sabah kahvaltısı sonrası 
alışveriş ve kişisel aktiviteler için serbest zaman. Arzu eden 
misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek Atlas Okyanusu 
kıyısında yer alan yıllar öncesinin Bodrumunu andıran dün-
yaca meşhur ESSAOUIRA şehir gezisine katılabilirler. UNESCO 

tarafından “Dünya Mirası” olarak ilan edilen ve Fas’ın en çok 
yabancı turist çeken yerlerinden biri olan şehir, uçsuz bucaksız 
kıyılarıyla bir balıkçı limanı, sanat ve kültürün iç içe geçtiği bir 
sahil şehridir. Şehrin kalesi ve balıkçı limanı gezilecek, eski 
Roma kentlerinden uyarlanarak inşa edilen Medina keşfedile-
cektir. Medina’nın gezmeye doyamayacağınız daracık labirent 
sokakları, bembeyaz evleri, maviye boyanmış kapı ve pence-
releri birçok Avrupalı ressam, şair ve yazara ilham kaynağı 
olmuştur. Orson Wells, Jimy Hendrix gibi bohem hayatı seçen 
sanatçılar şehrin tarihi Medinası’nda (sur içi) yaşamışlardır. 
18. yüzyılda Fransız bir mimar tarafından yapılmış olan tarihi 
surlarından Atlas Okyanusu’nun köpüklü dalgalarını seyretmek 

MARAKEŞ
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insanı büyüler. Tur sonrası otelimize transfer ve akşam yemeği. 
Geceleme otelimizde.
3. GÜN MARAKEŞ: Sabah kahvaltısı sonrası alışveriş ve ki-
şisel aktiviteler için serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz 
ekstra olarak düzenlenecek Atlas Dağları 4X4 (Toyota Land 
Cruiser vb.) Turuna katılabilirler. Bu turumuz güneyin hayranlık 
uyandıran doğasını, bitki örtüsünü ve Atlas dağlarını sizlere 
tanıtmak için yaptığımız eğlenceli bir gezi. Muhteşem manza-
ralı pistlerden geçtiğimiz bu yolculuk sırasında Tizintes yolunu 
takiben Kik platosuna ulaşacağız. Bitki örtüsü, coğrafi yapı, 
karlarla örtülü zirveler gün boyu harika fotoğraflar verecek. 
Çocuk sahibi olamayan kadınların yüzyıllardır ziyaret ederek 

derman bulmaya çalıştıkları Mulay Brahim Köyü, Tifruin ve 
Taddart köylerinde molalar vererek Lalla Takerkust baraj gölü 
kıyısında öğle yemeği alacağız. Öğle yemeğinden sonra Mara-
keş’e döneceğiz, arzu eden misafirlerimiz Marakeş Çarşısı’nın 
dar sokaklarına geri dönebilir ya da otellerinde dinlenebilirler. 
4. GÜN MARAKEŞ-KAZABLANKA-SABİHA GÖKÇEN: 
Kaldığımız otelde gerçekleştireceğimiz muhteşem sabah 
kahvaltısının ardından odaların boşaltılması ve Kazablanka'ya 
transfer.  Varışımızı takiben yapılacak panoramik şehir turumu-
za Avangart ruhlu, beyaz şehir Kazablanka’yı gezmeye Birleşmiş 
Milletler Meydanı ve Muhammed V Bulvarı ile başlıyoruz. Tarihi 
Habus Meydanı ve Hassan II Camii’ni ziyaret edeceğiz. 1980-

1993 arasında yaptırılan Hassan II Camii, dünyanın en büyük 
camisidir. (Camii’ye giris tura dâhil degildir, isteyen misafirler 
girebilir.) İç mekânda 25 bin kişinin aynı anda namaz kılabildiği 
caminin avlusunda 80 bin kişi toplanabilir. Ayrıca 200 metre-
lik minaresinde bulunan lazer lambası 35 km uzaklığa kadar 
namaz vaktini bildirir. 20 bin metrekare alana kurulu yapı gü-
nün en etkileyici gezisi olacaktır. Atlas Okyanusu kıyılarındaki 
Corniche semti, Si Bu Abderrahman Adası, Afrika’nın en büyük 
modern alışveriş merkezi Morocco Mall günün ilginç durakla-
rındandır. Turumuzun bitiminde Kazablanka Havalimanı'ndan 
Air Arabia Havayolları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket 
gerçekleştirilecek.
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1. GÜN ANKARA-DUSSELDORF-LUKSEMBURG-PARİS: 
Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminalindeki bagaj, 
bilet ve biniş işlemlerinin ardından Sun Express Havayolları ile 
Düsseldorf’a uçuş. Üç saat sonra varış. Özel otobüsümüz ile 
Lüksemburg’a hareket. Şehir turumuzda Petrus Vadisi’ni, eski 
şehir merkezini ve dar sokaklarını, şehir katedralini, Dükler 
Sarayı’nı görme imkânına sahip olacaksınız.  Tur sonrası Pa-
ris’e Hareket. Varışın ardından şehir turu. Bu turumuzda Eiffel 
Kulesi, ünlü alışveriş caddesi Champs Elysees, Louvre Müzesi, 

Zafer Meydanı ve Takı, Napolyon’un mezarı görülecek yerler 
arasındadır. 
2. GÜN PARİS: Sabah kahvaltısı ve tam gün serbest zaman. 
Arzu eden konuklarımız ekstra olarak organize edilebilecek olan 
Montmartre Ressamlar Tepesi ve Meydanı, tekne ile Sen Nehri 
gezisi ve Eiffel Kulesi turuna katılabilirler. Akşam arzu eden 
misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan PARİS by night 
turu ve dünyaca ünlü Lido Show-Kabare Programına katılabilir-
ler. Geceleme otelimizde.

3. GÜN PARİS: Sabah kahvaltısının ardından tam gün serbest 
zaman. Arzu eden konuklarımız rehberiniz tarafından ekstra 
olarak organize edilebilecek olan tam gün Disneyland turuna 
katılabilirler. Geceleme otelinizde.
4. GÜN PARİS-BRUKSEL: Sabah kahvaltısı ve özel otobü-
sümüz ile Brüksel’e hareket Güzergâh üzerinde ekstra olarak 
düzenlenecek olan Bruges turuna katılma imkânı. Tur bitiminde 
Brüksel’e hareket ve şehir turu. Turumuzda; Çin Çay evleri, Ja-
pon Mimarisi, Heysel Stadyumu, Borsa Binası, Atomyum (Ato-

BENELUX TURU6 GECE 7 GÜN
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mik Sembol), Kral Albert Sarayı, Büyük Katedral Meydanı ve 
Balık Pazarı görülecek yerler arasındadır.
5. GÜN BRUKSEL-AMSTERDAM: Sabah kahvaltısı ve özel 
otobüsümüz ile Amsterdam’a hareket. Varışın ardından şehir 
turu. Turumuzda; Dam Meydanı, Yel değirmeni, Leidseplein, 
Rembrantplein, Kraliyet Sarayı, Kırmızı Fener Sokağı, tarihi tren 
istasyonu, Çiçek Market ve dünyaca ünlü elmas fabrikası görü-
lecek yerler arasındadır. 
6. GÜN AMSTERDAM: Sabah kahvaltısı ve tam gün serbest 

zaman. Arzu eden konuklarımız ekstra olarak düzenlenecek 
olan Volendam Balıkçılar Kasabası ve Marken Köyü turuna 
katılabilirler. Turumuzda; rehber eşliğinde Volendam’ın tarihi 
evlerini ve değişik mimarisini yakından görebilme imkânını 
bulacaksınız (ünlü Harin balığı ve sıcak elmalı pastayı mut-
laka deneyiniz) veya Büyük Hollanda turuna katılabilirler. Tu-
rumuzda; mavi porselenleri ve festivalleri ile ünlü Delft şehri, 
Hollanda’nın ticaret merkezi olan Rotterdam Şehri ve gezisi, 
eski başkent Den Haag, minyatür maket Hollanda Madurodam, 

Mestag panorama, Kraliyet Sarayı ve Kuzey Denizi görülecek 
yerler arasındadır. 
7. GÜN AMSTERDAM-KOLN-DUSSELDORF-ANKARA: 
Son gün muhteşem sabah kahvaltısı ve son hazırlıklar için 
serbest zaman. Panoramik Köln şehir turu için Köln’e hareket. 
Gotik Katedrali, alışveriş caddeleri ve Rhein Nehri görülecek 
yerler arasındadır. Tur sonrası Düsseldorf Havalimanı’ndan Sun 
Express Havayolları ile Ankara Esenboğa Havalimanı’na uçuş ve 
turumuzun sonu.

BENELUX TURU

21 Şubat - 07-14-21 Mart 2014
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09-16 Mart 2014 7 GECE - 8 GÜN 

ORTA AVRUPA
BUDAPESTE – VIYANA – PRAG

1. GÜN İSTANBUL-BUDAPEŞTE: Atatürk Havalimanı’ndan 
Budapeşte’ye hareket. Varışın ardından panoramik olarak ya-
pılacak şehir turumuz için alandan ayrılış. Turumuzda; Erszebet 
Köprüsü, Gellert Tepesi, Balıkçılar Kulesi, St. Mathias Katedrali, 
Zincirli köprü, Parlamento Binası, Kahramanlar Meydanı görü-
lecek yerler arasındadır. Turumuzu takiben otele transfer ve 
yerleşme. Turumuzu takiben otele transfer ve yerleşme. Gece 
ekstra Çigan Gecesi yemekli, içkili, müzikli eğlence.
2. GÜN BUDAPEŞTE: Sabah otelde alınacak sabah kahvaltı-

sının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz için Esz-
tergom & Visegrad & Szentendre gezisine katılabilirler. 
3. GÜN BUDAPEŞTE-VİYANA: Sabah otelde alınacak kah-
valtının ardından özel otobüsümüz ile Viyana’ya hareket. Yolda 
dileyen misafirlerimiz ekstra Bratislava Turuna (Slovakya) ka-
tılabilirler. Varışın ardından Viyana şehir turu. Görülecek yerler 
arasında; Opera, Üniversite, Parlemento Binası, Tiyatro, Prater, 
Holfburg ve Müzeler bölgesi bulunmaktadır. Turumuzu takiben 
otele transfer ve yerleşme. Arzu eden misafirlerimizle Grinzing 

Meyhaneleri turlarına ekstra olarak katılabilirler. 
4. GÜN VİYANA: Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından 
serbest zaman. Dileyenler yarım Günlük Mayerling, Seegrotte  
Baden Şehri turu (Viyana Ormanları Turu) ile akşam ekstra kon-
ser veya opera izleme imkanı. 
5. GÜN VİYANA-PRAG: Sabah otelde alınacak kahvaltının 
ardından özel otobüsümüz ile Prag’a hareket. Varışın ardından 
Panoramik olarak yapılacak şehir turumuz için alandan ayrılış. 
Şehir turumuz sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Prag Kale-

Vltava Nehri’nin kıyısında kurulu bir masal şehri Prag... Yüzlerce kulesi, 
tarihi anıtları, resim gibi eski sokakları, romantik köşeleri, çatıları, kal-
dırımları ve sokak lambaları ile insanı romantizmin zirvelerine taşıyan bir 
şiir... Tarihi mimari düşkünlerinin nefeslerini kesen, eşsiz, altın bir şehir 
Prag... Sessizliği ile sizleri çağıran, renkli gece hayatıyla şaşırtan, ahenkli 
mimarisiyle büyüleyen, geceleri ışıl ışıl köprüleriyle heyecanlandıran, tatlı 
Buda ve Peşte...

GEZELİM, GÖRELİM
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ORTA AVRUPA

si, St. Vitus Katedrali, dünyaca ünlü yazar Kafka’nın Evi, Eski 
şehir meydanı ve Astronomik Saat Kulesi görülecek yerler ara-
sındadır. Turumuzu takiben otele transfer ve yerleşme. Akşam 
Vlatava Nehrinde tekne turuna ekstra olarak katılma imkânı. 
6. GÜN PRAG: Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından 
tam Gün serbest zaman, alışveriş ve gezme imkânı. Dileyen 
misafirlerimiz ekstra tam Gün öğle yemekli Karlovy Vary turuna 
katılabilirler. Gece ekstra Çek folkloru eşliğinde yemekli, içkili, 
müzikli eğlence.

7. GÜN PRAG: Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından 
tam Gün serbest zaman, alışveriş ve gezme imkânı. Dileyen 
misafirlerimiz ekstra Dresden Turuna (Almanya) turuna katı-
labilirler. 
8. GÜN PRAG-İSTANBUL: Kahvaltının ardından uçuş saatine 
kadar serbest zaman. Ardından havalimanına transferimiz ger-
çekleşiyor. Bilet ve bagaj işlemlerimiz sonrası, Türk Hava Yolları 
ile Atatürk Havalimanı’na dönüş.

GEZELİM, GÖRELİM
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Büyülü
bakışların
zarif sahipleri

Gazeteci/Dalgıç/TSSF Çevre Kurulu üyesi      
 www.mehtapakbasciftci.com 

K endinizi mitolojik bir öykü-
nün içinde gibi hissettiren, 
düş ile gerçek arasında seçim 
yapmanızı zorlaştıran bu za-
rif ve narin canlının adı; De-

nizatı (Hippocampus sp.) Hiç şüphesiz 
denizlerin en etkileyici canlılarından 
biri. Her daim dik duran zarif başı ve o 
bir çift büyülü gözüyle herkesi kendine 
hayran bırakıyor. Ressamlara, fotoğraf-
çılara ve yazarlara ilham kaynağı, sayısız 
öyküye konu oluşu bu sebepten. 
Mitolojide; kıyılara vuran ölü denizat-
larının aslında denizin derinliklerinde 
deniz tanrısı Poseidon’un arabasını çe-
ken dev aygırların yavruları oldukları 
anlatılır.  
Bu görkemli canlıyı doğal yaşamında 
görüntülemeyi başarabilenlerden oldu-
ğum için kendimi şanslı hissediyorum. 

Zira kendisini fark etmek sanıldığı kadar 
kolay değil. 
Denizatları, yaşadıkları ortama uyum 
sağlayabilmek adına renklerini uzun 
süreli değiştirebiliyorlar. Mükemmel 
bir kamuflaj yeteneğine sahipler. Dik, 
kemik plakalarla kaplı bir vücutları, 
kavramak için kullandıkları kuyrukları 
bulunuyor. 
Adını deniz tanrısı Poseidon’dan alan 
deniz çayırları (Poseidona ocenica) baş-
lıca yaşam alanları. Kuyrukları ile tutu-
narak saatlerce hareketsiz kalabiliyorlar. 
Pektoral (gögüs) yüzgeçleri hareketsiz 
kalmaya ve yönlendirmeye yarıyor. Ha-
reket kabiliyetlerini ise dorsal (sırt) yüz-
geçleriyle sağlıyorlar. 
Ağızları tüp şeklindeki burunlarının 
ucunda yer alıyor, dişleri yok. Ne ka-
dar naif ve küçük görünse de kanmayın 

Mehtap Akbaş Çiftçi

Düş mü yoksa gerçek mi? Güzelliği ve zarafeti ile her-
kesi kendine hayran bırakan denizatları…  Mitolojideki 
tanımıyla Poseidon’nun arabasını çeken dev aygırların 
yavruları... 

FOTOĞRAF: TAHSİN CEYLAN

SU ALTI
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masum yüzüne. Esasında gözü doymaz 
bir predatör obur. Hareket eden canlı 
besinler ilk tercihleri. Balık yumurtala-
rı, crustacealer ve omurgasızlar menü-
lerinin başında geliyor. Dişleri yok bu 
sebepten besinleri bütün olarak yutu-
yorlar ve mideleri olmadığından sürekli 
besin arayışındalar.  
Dünyada 30-35 türünün olduğu tahmin 
edilen bu muhteşem canlıların yaşam 
süreleri ise 1 ile 5 yıl arasında değişiyor. 
Ayrıca biz insanları kıskandıracak bir 
özellikleri var ki o da erkek ve dişinin 
birbirine olan bağlılığı. Denizatları ha-
yatları boyunca tekeşli olarak yaşıyorlar. 
Bunda yavaş hareket eden canlılar ol-
malarının rolü büyük. Zira fazla hareket 
onlar için hem enerji hem de zaman an-
lamına geliyor. 
Ülkemizde “Hippocampus hippocam-
pus” ve “Hippocampus guttulatus” ol-
mak üzere sadece iki türü bulunuyor.  
Ve ne yazık ki bu muhteşem gözlerin 
sahipleri dünyada yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya. Özellikle Uzakdoğu, ilaç 
ve kozmetik sanayi için önemli miktar-
larda denizatı tüketiyor. 
Ayrıca habitat dengesindeki bozuluşun 
yaşam alanlarını tahrip ettiği de diğer 
bir üzücü gerçek. Bu konuda alınacak 
yasal tedbirlerin günümüzün bu mito-
lojik kahramanlarını ölümsüz kılmasını 
ve o büyülü gözlerin hiç kapanmaması-
nı diliyorum. Denizlerin en asil fotomo-
delinin yaşam mücadelesine saygıyla... 

FOTOĞRAF: TAHSİN CEYLAN
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İstanbul Rehberler Odası (İRO) Başkanı
http://iro.org.tr  -  iro@iro.org.trŞerif Yenen

İstanbul Cankurtaran ve Kadırga semtleri arasında, sa-
hile çok yakın olan Küçük Ayasofya Camii Türkiye'de 
pek bilinmiyor, lakin turistler tarafından hergün ziyaret 
ediliyor. Camii, İtalya, Almanya, İngiltere gibi ülkelerden 
gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. 

Bir tatlı huzur almaya
geldim Küçük Ayasofya’ya…

Osmanlıların 1453’te İstanbul’u fethinin ardından Sultan 
II. Bayezid dönemine kadar yapıya dokunulmamıştır. Kilise, 
1504’te Topkapı Sarayı Kapu Ağası Hüseyin Ağa tarafından 
camiye çevrilmiştir.

KEŞİF72  BURKON VİZYON
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B u yapının ön önemli özelliği 
günümüze ulaşan en eski Bi-
zans dönemi dini yapısı, mi-
marlık tarihinin ise bilinen 
en eski ve ilk kubbeli bazili-

kası olmasıdır. Bugün halen camii olarak 
ibadete ve ziyarete açıktır.

TARİHİ: Küçük Ayasofya, Bizans 
İmparatorluğu döneminde, 527-530 
arasında Aziz Sergius ve Aziz Bacchus 
Kilisesi olarak inşa edilmiş, İstanbul'un 
fethinden sonra Osmanlılar tarafından 
camiye çevrilmiş önemli bir yapıdır. Ef-
saneye göre, Justinianos tahta çıkmadan 
önce İmparator aleyhine bir ayaklanma-
ya karıştığı için hapse atılır. Aziz Sergius 
ve Aziz Bacchus İmparator I. Justin'in 
rüyasına girerek Justinianos’un masumi-
yetine tanıklık ederler. Justinianos böy-
lece kurtulur. Tahta çıktıktan sonra da 
şükran borcunu ödemek üzere bu asker 
azizler adına bir kilise yaptırır.
Kilise, Aziz Peter ve Paul Kilisesi'nin ya-
nına yaptırılmış olup, iki kilise aynı av-
luyu ve narteks’i (bazilika tipi kilisenin 
batı kısmında bulunan giriş mekânına/
holüne verilen isim, kiliselerin ön yüzü-
nün bütün enini kaplayacak genişlikte 
düzenlenen giriş bölümü) kullanmak-
taydı. Büyük Saray'a yakınlığı nedeniy-
le Aziz Sergius ve Aziz Bacchus Kilise-
si'nin saray kilisesi olarak inşa edildiği de 
düşünülmektedir.
Osmanlıların 1453’te İstanbul'u fethi-
nin ardından Sultan II. Bayezid dönemi-
ne kadar yapıya dokunulmamıştır. Kili-
se, 1504’te Topkapı Sarayı Kapu Ağası 
Hüseyin Ağa tarafından camiye çevril-
miştir. Yapının camiye çevrilmesi sıra-
sında iç kısıma minber, müezzin mahfili, 
mihrab, dışarıya son cemaat yeri, minare 
gibi camiye özgü bölümler, ayrıca med-
rese ve mezarlık bölümleri eklenmiştir. 
Hüseyin Ağa'nın mezarı avlunun ku-
zey bölümünde yer almaktadır. Yapının 
görünüşü Ayasofya'yı çağrıştırdığı için 
Küçük Ayasofya Camii olarak adlandı-
rılmaktadır.

MİMARİ: Kilise, düzensiz sekizgen 
planda olup tuğla ile inşa edilmiştir. Ya-
pının kubbesi, alt ve üst katlarda arala-

rında çift kolonlar bulunan sekiz çok kö-
şeli sütunlara dayandırılmıştır. Sekizgen 
yapıdan dairesel kubbeye geçiş ilginç bir 
görünüm oluşturmaktadır. Kubbe, seki-
zi düz, diğer sekizi içbükey 16 bölüm-
den oluşmaktadır.
Narteks, yapının batı kanadında bulun-
maktadır. İçeride kenarlarda, İmparator, 
eşi Theodora ve askerlerin koruyucu azi-
zi Saint Sergius'a ithaf edilmiş 12 Yunan 
dizesi içeren zarif yazıtlar taşıyan çok 
güzel iki katlı sütun dizisi yer almakta-
dır. Alt katta 16-18 kadar kolon vardır. 
Sütun başlıklarının çoğunda Justinianos 
ve eşi Theodora'nın monogramları halen 
görülebilmektedir.
Ana yapıdaki ağır hasar nedeniyle yapı 
UNESCO'nun tehlike altındaki anıtlar 
listesine girmiştir. Eylül 2006'da sona 
eren, uzun yıllar süren kapsamlı bir res-
torasyonun ardından yapı günümüzde 
cami olarak hizmet vermektedir.

NEREDE?: Küçükayasofya Camii, 
Eminönü ilçesinde Kadırga ve Cankur-
taran arasında kendi adıyla anılan cadde 
üzerinde yer almaktadır. Bu yüzden bu-
raya Eminönü bölgesinden otobüslerle 
çok rahat ulaşılabilir. At Meydanı’ndan 
aşağıya inip Arasta Çarşısı’ndan geçtik-
ten sonra dümdüz ilerlediğinizde Küçük 
Ayasofya Caddesi’ne varıyorsunuz. 
Minyatür, ebru, hat ve sedefkârlık gibi 
geleneksel sanatlarla uğraşan sanatçıla-
rın atölyelerini gezebilirsiniz. 

ALIŞVERİŞ: Küçük Ayasofya Cadde-
si’nde ve devamında sağa doğru ilerle-
yen sokakta, sağlı sollu el sanatları atöl-
yeleri yer alıyor. Çoğu galeri olarak da 
kullanılıyor. Buraları gezmeniz alışveriş 
yapmanız mümkün. Caminin yanındaki 
medrese ise Ahmet Yesevi Vakfı’na ki-
ralanmış durumda. Burada günümüzde 
sayıları hızla azalan minyatür, ebru, hat 
ve sedefkârlık gibi geleneksel sanatlarla 
uğraşan sanatçıların atölyeleri bulunu-
yor. Hem kendileriyle tanışma hem de 
eserlerini ilk elden satın almak müm-
kün. Medresenin avlusundaki kafede de 
hem tarihi koklayabilir hem de kahveni-
zi, çayınızı yudumlayabilirsiniz.

KEŞİF
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T ürkiye Psikiyatri Derneği 
tarafından bu yıl 49'uncusu 
düzenlenen Ulusal Psikiyat-
ri Kongresi (TPD) Türkiye 
genelinden 1200 hekimi bir 

araya getirdi. Organizasyonunu Burkon 
Turizm ve Kongre'nin üstlendiği kong-
re 24-28 Eylül 2013 arasında İzmir, 
Kaya Termal Otel’de gerçekleştirildi. 
"Sınıflandırmalardan Tedaviye: Yeni 
Yaklaşımlar, Yeni Ufuklar" temasının iş-
lendiği kongrede her türden ruhsal bo-
zukluğun sınıflandırılması, etyopatoge-
nezi, psikososyal ve psikofarmakolojik 
tedavileri bakımından yeni yaklaşımlar 
tartışıldı. Gezi Parkı protestolarından 
kürtaja, kadına karşı şiddetten alkol ya-
sasına kadar birçok konunun sunumlar 
şeklinde ele alındığı kongrede 45 panel, 
mesleki gelişim adına kurulan 15 kurs, 
14 çalışma grubu ve çok sayıda oturum 
düzenlendi.  
Mayıs’ta yayınlanmış olan DSM-V'in 
(Amerikan Psikiyatri Birliği Ruhsal 
Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel 
El Kitabı'nın), yeni tanısal yaklaşımları 
ve ruhsal hastalıkların sınıflandırılması 
konusundaki tartışmaları gündeme ge-
tirdiğine değinen TPD Genel Başkanı 
Prof. Dr. Tunç Alkın ve TPD-BTDK 
Başkanı Prof. Dr. Berna Uluğ, "Yapılan 
değişiklikler önümüzdeki yıllarda bi-
limsel araştırmalara yön verecek ve elde 
edilen yeni bulgular başta tanı koyma 
ve tedavi süreçleri olmak üzere günlük 
uygulamalarımızı değiştirecektir" dedi.

TECRÜBE VE EKİP ÖNEMLİ
Burkon Turizm ve Kongre Organizas-
yon Genel Müdürü Hasan Eker, Burkon 
ve 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nin 
organizasyon ayağı hakkında şu bilgileri 
verdi:
‘‘Burkon olarak Türkiye’deki ulusal ve 
uluslararası birçok kongreye ev sahipli-
ği yapıyoruz. Yılda ortalama 25 projeye 
imzamızı atıyoruz. Sektörümüzde, tec-
rübe, ekip ve altyapı çok büyük önem 
taşıyor. Biz de ekip olarak bu kongreler 
öncesinde geniş kapsamlı ve titiz bir 
çalışma yürütüyoruz. Müşterilerimiz 
bilinçlenmeye başladıkça, kalite ve de-
neyimi çatıları altında birleştirebilen 
firmaları tercih ediyorlar. Bizim işimizi 
severek ve beklentileri hissederek yap-
mamız katılımcıların yüzlerini güldürü-
yor.
Ulusal Psikiyatri Kongresi’nin etkinlik 
yönetimini de üç yıldır Burkon ola-
rak biz  yapıyoruz. 16 şirketin katıldığı 
kongre etkinlik yönetim ihalesini kaza-
narak 1,5 yıl önce hazırlıklara başlamış-
tık. Kongre için 100 kişilik deneyimli 
bir ekiple çalıştık. Yoğun bir duyuru 
ve sponsorluk çalışmalarının ardından, 
kongremizin organizasyonunda katı-
lımcılar için oteller arası ring servisleri 
ve havaalanından transferler gerçek-
leştirdik. Kongrede yaklaşık 10 otelde 
misafirlerimizi ağırladık. 10 salonda pa-
ralel oturumlar gerçekleştirildi. Salon-
lardaki teknik hizmetler, kayıt hizmetle-
ri ve uçak rezervasyonları tarafımızdan 

yapılıyor. Hem otelin bulunduğu ferah 
ortam, kongre merkezinde salonların 
birbirine uyumu ve yakınlığı olumlu 
geri bildirimler olarak döndü.’’

49. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ  24-28 Eylül 2013 Kaya Convention Center – İzmir

BURKON, ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ'NDE 1200 HEKİMİ BİR ARAYA GETİRDİ
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R oche’un Ar-Ge alanındaki en önemli 
faaliyetlerden biri olarak, 2006’da ku-
rulan Klinik Çalışmalar Okulu, Türki-

ye’deki eğitimli araştırmacı sayısını arttırarak, 
ilaç geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak 
amacıyla düzenlediği eğitim toplantılarına 
bir yenisini daha ekledi. Roche Klinik Ça-
lışmalar Okulu tarafından düzenlenen İyi 
Klinik Uygulamalar Eğitim Toplantısı 23-24 

Eylül 2013 arasında İzmir'de gerçekleştirildi. 
Burkon Turizm ve Kongre tarafından orga-
nize edilen toplantıda; klinik çalışmaların 
geçmişi ve bugünü, yeni ilaç gelişimi süreci, 
yasal düzenlemeler, klinik araştırmadaki ta-
raflar ve sorumluluklar, Hastanın Korunma-
sı ve Helsinki Bildirgesi, klinik çalışmalarda 
tasarım, veri kaydı ve istatistik gibi başlıklar 
altında birçok konu tartışıldı. 

ROCHE KLİNİK ÇALIŞMALAR OKULU  23-24 Eylül 2013 Wyndham - İzmir

İYİ KLİNİK UYGULAMALAR EĞİTİM TOPLANTISI

Espri değil
Eğitim şart
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Y alın Yönetim Yaklaşımı’nı profesyo-
neller 6. Yalın Zirve'de bir araya geldi. 
2-3 Aralık 2013 arasında Bursa-Hilton 

Otel’de gerçekleştirilen zirvede, 5 yılda 3 mil-
yar TL tasarruf sağlayan şirketlerden Yalın 
Global Network CEO'su John Shook, Gene-
ral Electric Global Yalın Genel Müdürü Todd 
Waterman ve McKinsey eski Global Yalın İş 
Yöneticisi Peter Willats konuşmacı olarak 

katıldı. Yalın Enstitü Derneği Başkanı Yalçın 
İpbüken, “Programı düzenlememizin nedeni 
Türkiye’de yaşanan gelişmeleri ve uygulama-
ları elde edilen pratikleri Türkiye’deki diğer 
firma mensupları ile paylaşmak. Amacımız 
uygulayıcılarla uygulamak isteyenleri bir plat-
form içinde toplayıp, onların yeni başlayacak 
olanlara yol ve yöntem konusunda birinci el-
den deneyim aktarmak" diye konuştu.

YALIN ZİRVE 02-03 Aralık 2013   Hilton Otel – Bursa

EKONOMİNİN DUAYENLERİ İLE YENİ GİRİŞİMCİLERİ 6.YALIN ZİRVE'DE BULUŞTU

5 yılda3 milyar
tasarruf

Kabul etmek zor biliyoruz lakin zaman de-
ğişti! Misal, eskiden mahallede olup biteni 
yan kapıdaki Ayla abladan öğrenirdik.Şimdi 
hayatımızda twitter var. Baktık Ayla ablanın 
da hesabı varmış, follow ettik hemen kendi-
sini... “Kızım Ahmet amcanı buldum face-
book’ta” ile başlayan tatlı mı tatlı sohbetleri 
katıldı yaşamımıza. Pinterest, qr kod, instag-

ram, linked in... tek kanallı yaşamımızın gel-
diği son nokta sosyal medya. Eh, gerçekleri 
kabullenip ayak uydurmak istiyorsanız yaşa-
ma, birileri markanızı follow etsin diğerleri 
söylediklerinizi paylaşsın ve çokça like alsın 
istiyorsanız, kahvemizi içmeye bekliyoruz. 
Belini kıracak iki lafımız, like yapılacak ha-
berlerimiz var.

facebook.com/Ucurtma-Kreatif  twitter.com/ucurtmakreatif

www.ucurtmakreatif.com   info@ucurtmakreatif.com
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T ürk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) 
tarafından düzenlenen 14'üncü 
Uyku Tıbbı Kongresi, 6-10 Ekim 

2013 arasında Bodrum-Hilton Otel'de 
gerçekleştirildi. Kongreye uyku tıbbının 
vazgeçilmez elemanları için düzenle-
nen 2. Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenleri 
Kongresi eşlik etti. Organizasyonunu 
Burkon Turizm ve Kongre'nin üstlendi-
ği etkinlikte; nöroloji, göğüs hastalıkla-
rı, psikiyatr, kulak-burun-boğaz hekim-
lerinden ve teknisyenlerinden oluşan 
yaklaşık 200 kişilik sağlık ekibi ağırlan-
dı. Türkiye’deki uyku bozukluğu hasta-
lıklarının yanı sıra diğer ülkelerdeki tanı 
ve tedavi yöntemlerinin de incelendiği 
kongrede, gelişmelere paralel cihazlar 
ve imkanlar hakkında  güncel bilgiler 
paylaşılarak, uyku tıbbı ile yeni tanışan 
hekim ve teknisyenlere yeni olgular ve 
bilgiler aktarıldı.
Yerli ve yabancı birçok hekimin bir ara-
ya geldiği ve konuşmacı olarak katıldı-
ğı organizasyonda, ele alınan konular 
arasında; uyku apnesi, uykuda hareket 
bozuklukları, uykuda diş gıcırdamaları, 
huzursuz bacak sendromları gibi halk 
arasında sıkça rastlanan hastalıklar da 
yer aldı. 
Kongreler süresince Polisomnografi 
(Uyku testi) Kursu ve Uyku Hastalık-
ları Tanı ve Tedavi Kursu düzenlendi. 
Yapılan Uyku Tıbbı Yeterlilik Sınavı'na 
halen eğitim merkezlerinde eğitimlerini 
sürdüren veya eğitimlerini tamamlamış 
olan hekimler katılabildi.
Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Murat Aksu, gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 

düzenlenen en önemli uyku tıbbı kong-
relerinden birini düzenlediklerini söy-
ledi. Uyku hastalığından da bahseden 
Aksu, "Örneğin horlama bir uyku tıbbı 
sorunudur. Uykuda nefesin durması, 
uyku apne sendromu, uykuda bacak-
larda ağrı hissetme, huzursuz bacaklar 
sendromu, uykuda konuşma, yürüme, 
tüm bunlar uyku tıbbı içerisinde yer 
alan uyku hastalıklarını bize göstermek-
tedir" diye konuştu. Meslekler içerisin-
de en çok uzun yol sürücülerinin uyku 
sorunu çektiğini ifade eden Aksu, şöyle 
konuştu: "Uzun yol sürücüleri, vardiyalı 
çalışan kişiler, uyku uyanıklık ritimle-
ri düzenli olmayan kişiler, hareketsiz, 
obeziteye, kilo alımına eğilimli kişiler 
uyku sorunlarıyla daha çok karşılaşıyor. 
Her uyku hastalığında tedavi yöntemi 
farklıdır. Bazılarında ilaç, bazılarında 
ise bir takım cihazlar öneriliyor. Uyku 
sırasında nefes durması şeklinde seyre-
den hastalıklarda bir cihaz öneriliyor. 
Bazı hastalarda belirli öneriler ile uyku 
sorunlarının ortadan kalktığını görüyo-
ruz."
"ERİŞKİN YAŞLARDA 6-8 SAAT-
LİK UYKUYA İHTİYAÇ VAR" 
Celal Bayer Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hikmet Yılmaz ise uzun yıl-
lardır uyku tıbbı alanıyla ilgilendiğini 
söyledi. Yılmaz, iyi uykunun sırlarından 
bahsederek, iyi uykunun kişinin kendini 
iyi hissettiği, günlük yaşam fonksiyonla-
rını, belleğini, performanslarını bozma-
yan, ertesi güne sarkmayan uyku olduğa 
işaret etti. Çocuk ve gelişmiş kişilerin 
uyku saatlerine değinen Yılmaz, şunları 

söyledi: "Yeni doğan çocuklarda 18-19 
saat, okul öncesi dönemde 12-13 saatlik 
bölünmemiş uyku, erişkin yaşlarda ise 
6-8 saatlik bir uykuya ihtiyaç var. Çün-
kü uykuyu eksik ya da fazla aldığınızda 
programlanmış hücre ölümüne yol aça-
biliyor. Bunu, basit anlamda yaşlanmayı 
hızlandırmak gibi düşünebilirsiniz. Cil-
dimiz kırışıyor, kalp, beyin böbreklerde 
bozulma meydana geliyor. Var olan has-
talıklar daha gürültülü seyrediyor. Tek 
bir ilaçla tansiyonumuz düzene girecek-
ken, o tek ilaç yeterli gelmiyor, ikinci bir 
ilaca ihtiyaç duyuyoruz."

14. ULUSAL UYKU TIBBI HEKİMLİĞİ VE 2. ULUSAL UYKU TIBBI TEKNİSYENLİĞİ KONGRESİ

06-10 Ekim 2013 Hilton Otel - Bodrum

UYKUHakkında herşey
Bu kongrede tartışıldı
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T eknolojinin kalbi burada 
atıyor sloganı ile 23 yıl önce 
yola çıkan Bimeks, gerçek-

leştirdiği Electroworld satın alması 
ile bir gecede iki kat büyüdü. Tür-
kiye genelinde 90 bin metrekarelik 
satış alanı hacmine ulaşan Bimeks, 
başarısını İstanbul-Swissôtel The 
Bosphorus’ta düzenlenen yemekle 
kutladı. Burkon Turizm ve Kongre 
işbirliğiyle gerçekleştirilen orga-
nizasyonda konuşan Bimeks Yö-
netim Kurulu Başkanı Murat Akgiray; 
“Bimeks, 23 yıl önce Kadıköy’de küçük 
bir mağaza olarak kuruldu. Bugün gel-
miş olduğumuz nokta, Bimeks ailesi 
olarak, inançla, emekle ve tükenmeyen 
bir azimle kat ettiğimiz yolun bir sonu-
cu. Büyüdüğümüz tüm bu yıllar içinde 

verdiğimiz ‘Bimeks Sözü’yle gelişmeye 
devam edeceğimize inanıyorum. Böyle 
mutlu bir günde bizleri yalnız bırakma-
yan siz değerli dostlarımıza çok teşekkür 
ederim” dedi.
Bu satın almayla birlikte 49 şehirde, 
50’si franchise 115 mağaza ile hizmet-
lerini sürdürecek olan Bimeks, her gün 

mağazalarında 60 bin, internet 
sitesi üzerinden ise 110 bine 
yakın ziyaretçi ağırlıyor. Satın 
alma ile birlikte Bimeks’in ça-
lışan sayısı da 800’den 1300’e 
yükseldi. Borsa İstanbul’da 
işlem gören ilk teknoloji pera-
kende şirketi olan Bimeks, ci-
rosunu 2014’de 1,5 milyar Türk 
Lirası’na çıkarmayı hedefliyor. 
Özgün hizmet ve perakendeci-

lik konsepti ile mutlu, güvenli ve keyifli 
bir alışveriş deneyimi yaşatan teknolo-
jinin perakende devi Bimeks, bu büyük 
atılım ile ‘Teknolojinin Kalbi” olmaya, 
yakın gelecekteki yeni yatırımları ile de 
farkını yaşatmaya ve hedeflerini büyüt-
meye devam edecek.

BİMEKS ELECTROWORLD LANSMAN TOPLANTISI 19 Kasım 2013 Swissotel – İstanbul

BİMEKS BAŞARISINI BURKON İLE KUTLADI

Teknolojinin kalbi
Bimeks’in sözüyle
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Y üksekte çalışmanın gereklerine 
dikkat çekmek ve yüksekte ça-
lışmalarda iş sağlığı ve güvenliği 

politikalarının gelişimine katkı sunmak 
için düzenlenen İGY-İş, Güvenlik, Ya-
şam Zirvesi'nin 6'ncısı, 24 Ekim 2013’te 
Adana'da yapıldı. Organizasyonunu 
Burkon Turizm ve Kongre'nin üstlen-
diği zirve, yüksekte çalışma gerektiren 
tüm sektörlerin; işverenlerini, iş sağlığı 
ve güvenliği uzmanlarını, işyeri hekim-
lerini, akademisyenlerini ve sivil toplum 
örgütü yöneticilerini bir araya getirdi. 
Adana HiltonSa Otel'de gerçekleşen 
programın açılış konuşmalarını, Kaya 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Kaya, Altek Endüstriyel Yapı Market 
Genel Müdürü Ömer Tekdemir ve Ada-
na Valisi Hüseyin Avni Coş yaptı.
Yapılan sunumlarda ülkemizde günde 
ortalama 5 işçinin iş kazaları nedeni ile 
hayatını kaybettiğine ve tüm dünyada 
ölümlü iş kazaları içerisinde “Yüksekten 

Düşme” kaynaklı iş ölümlerinin birinci 
sırada olduğuna dikkat çekildi. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfet-
tişi İnşaat Yüksek Mühendisi Sercan Pe-
şan, düzenlenen zirvede “Yüksekte Gü-
venli Çalışma ile İlgili Teftiş Politikaları 

ve Uygulamaları” ile “6331 Sayılı Kanun 
Kapsamında Risk Değerlendirmesi” ko-
nulu iki ayrı sunum gerçekleştirdi. İlk 
sunumda “Yapı İşyerlerinde Yüksek-
te Güvenli Çalışma Hedefine Yönelik 
Risk Esaslı Teftiş Projesi” kapsamında 
2009’dan beri gerçekleştirilen teftiş fa-
aliyetleri hakkında katılımcılara bilgi 
verildi. Ayrıca yüksekte güvenli çalışma 
konusunda uygulamada sıklıkla karşıla-
şılan iş güvenliği problemleri ve çözüm 
yolları; teftişler neticesinde uygulanan 
yaptırımların neler olduğu; gelişmiş ül-
kelerde konu ile ilgili uygulanan mev-
zuatın yapısı; yüksekte güvenli çalışma 
teorileri ve uygulamaları ile ilgili bil-
gilendirmeler yapıldı. İkinci sunumda 
ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun öngördüğü çerçevede risk 
değerlendirmesi çalışmalarının nasıl 
yapılması gerektiği ve karşılaşılan hatalı 
uygulamalarla ilgili bilgi verildi.

6. İGY ZİRVESİ  KAYA SAFETY 24 Ekim 2013 Hilton Otel – Adana

İŞ, GÜVENLİK, YAŞAM ZİRVESİ ADANALILAR'LA BULUŞTU

Çalışırken
aman dikkat



83  BURKON VİZYON



84  BURKON VİZYON


