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BAŞKANIN MESAJI

Değerli Skal Dostlarım,

Bildiğiniz gibi, Mart Ayındaki yoğun Fuarlar nedeniyle katılımın az 
olacağı düşüncesiyle Mart Toplantımızı yapmama kararı almıştık. 
Bu nedenle de Mart Bültenimizi yayınlayamamıştık. Ancak, Nisan 
ayı Toplantımızdan sonra Bültenlerimize kaldığı yerden devam 
ediyoruz.

Önceki Bültenimizde de temenni ettiğimiz gibi, umarız 2019 
Sezonumuz hepimiz için beklentilerimizi karşılayacak ve hatta 
üzerine çıkacak şekilde devam etmektedir. Ancak, elde ettiğimiz 
verilere göre, Nevruz’la birlikte beklediğimiz İran Pazarı bazı 
Otellerimiz için malesef beklentilerin altında gerçekleşmiştir.

Nisan ayındaki Yemekli Toplantımızı 24 Nisan Çarşamba günü, Sevgili Üyemiz Asım Burak 
Kıpçak kardeşimizin evsahipliğinde Kemer Barut Collection Otel’de gerçekleştirdik. Önceki 
aylara göre katılımın daha düşük olduğu ancak, Kemer’in yeni Belediye Başkanı Necati 
Topaloğlu, KETOB (Kemer Turistik Otelciler Birliği) Başkanı Şener Gürler ve KEMİAD (Kemer İş 
Adamları Derneği) Başkanı Rıza Sönmez gibi önemli misafirlerimizi ağırlama fırsatı bulduğumuz 
Yemeğimizde, Kemer Barut Collection Otel personelinin güleryüzlü Servisi, lezzetli Yemekleri 
ve candan Evsahipliği ile ağırlandık. Başta Otel Genel Müdürü Asım Burak Kıpçak olmak üzere 
emeği geçen tüm Otel Personeline bir kez daha gönülden teşekkür ederiz. Ayrıca, Kemer gibi 
uzak bir mesafe olmasına rağmen, yemeğimize  katılan siz değerli Skal Dostlarımıza da ayrıca 
teşekkür ediyoruz.

Bu ayki Konuşmacı Konuğumuz, geçen ayki Toplantımızda tamamlayamadığı  sunumunun 2. 
Bölümünü bu ayki Toplantımızda gerçekleştiren değerli üyemiz Avni Aker Hocamızdı. Avni 
Hocamız, “Geçmişini Bilmeyen Geleceğini Göremez” sözünden yola çıkarak uzunca süren Arşiv 
araştırmalarından sonra “SKAL ANTALYA’NIN KURULUŞ ÖYKÜSÜ” başlıklı Sunumu’nu büyük 
bir beğeni ve sürprizlerle başarılı bir şekilde tamamlamış oldu. Avni Aker Hocamıza bu değerli 
sunumu için bir kez daha gönülden teşekkür ederiz. Bu arada, 2. Sunumda da Yemeğimize 
katılarak bizi yalnız bırakmayan Mehmet Alfuran, Subutay Gönen, zamanının en önde gelen 
Seyahat Acantaları arasında olan Camel Tour ve yine zamanının en önde gelen Tatil Köyleri 
arasında gelen Salima Tatil Köyleri’nin Kurucusu ve Sahibi Sayın Ergun Güvenç’e bir kez daha 
teşekkür ediyoruz.

15-17 Mart Tarihlerindeki USDF Seçimli Genel Kurul Toplantımız, Skal İzmir Kulübümüzün 
evsahipliğinde İzmir Hiton Otelinde gerçekleşti. Skal Antalya Kulübü olarak yoğun bir katılım 
gösterdiğimiz bu Genel Kurulda, Asuman Başkanımız tekrar Councillor görevine, Umman 
Başkanımız Disiplin Kurulu Üyeliğine ve Dinçer Başkanımız Denetleme Kurulu Üyeliğine 
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seçilmişlerdir. Skal Antalya olarak gururla kendilerini kutlar, 
başarılarının devamını dileriz.

USDF Yönetim Kurulumuzun 2019 Yılı ilk ‘‘BAŞKANLAR 
TOPLANTISI” 03 Nisan 2019 tarihinde SWISSOTEL ANKARA’da 
gerçekleştirildi. Skal Antalya olarak benim de katıldığım Toplantıda, 
2019 Yılında yapılacak “FEDERASYON TOPLANTILARI”nın tarihleri 
ve yerleri kararlaştırıldı. Ayrıca, yeni Dönemde Federasyon ile 
Kulüblerimizin ortaklaşa yapacağı çalışmalar ve bu çalışmalarla 
ilgili planlamalar tartışıldı. Daha sonra da Federasyon Başkanımız 
Savaş Çolakoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu üyeleri ve Kulüp 
Başkanları ile birlikte Anıtkabire gidilerek Atamızı ziyaret ettik.

Daha önce anons ettiğimiz gibi, bu Yıl ki Dünya Kongremiz 14-21 
Eylül tarihleri arasında Miami çıkışlı 1 haftalık Royal Caribbean Cruise şeklinde yapılacaktır. 
Uzun süreli olması nedeniyle dostlukların, arkadaşlıkların ve iş fırsatlarının çok daha fazla 
yakalanabileceği bu Kongremizi kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Dileyen üyelerimiz daha fazla 
bilgiyi, Skal International’ın www.skal.org Sayfasından ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile 
görüşerek edinebilirler.

Değerli Üyelerimiz, henüz birçok üyemiz 2019 Aidatlarını yatırmamalarına rağmen, Kurlar 
yükselmeden Mart ayında 2019 İspanya Aidatlarımızı zamanında ödediğimiz için Skal Üye ID 
Kartlarımız gelmiş durumdadır. Önümüzdeki ilk Toplantımızda kartlarınızı Genel Sekreterimiz 
Derya Billur’dan almalarını rica ederiz. Bu vesile ile tekrar anons etmek isterim ki, 2019 
Aidatlarını henüz ödememiş olan üyelerimizin mümkünse en kısa zamanda Saymanımız Agah 
Öcal’a ödeme yapmalarını hassasiyetle rica ediyoruz

Mayıs Toplantımız için henüz bir Otel belirlemedik. Ancak, 19 Mayıs Kutlamasını da dikkate 
alarak değişik bir organizasyon yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda en kısa zamanda 
sizlere bilgilendirme yapacağız.

Skal Sevgi Saygılarımla,

H.Cüneyt Kuru
Başkan   
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https://www.turizmaktuel.com/haber/batman-in-turizm-elcisi-huseyin-aslan-a-plaket

Üyemiz Hüseyin Aslan’ın paylaşımı

Turizmcilerin de istediği aidat değişikliği talebi kabul edildi | Turizm Ajansı | Turizm Haberleri | Turizm 
Gazetesi
https://www.turizmajansi.com/haber/turizmcilerin-de-istedigi-aidat-degisikligi-talebi-kabul-
edildi-h30878#.XLXpwNBy9bs.whatsapp

Üyemiz Hamit Kuk’un paylaşımı

ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER
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Akbank Turizm Buluşmalarında Başkanımız Cüneyt Kuru da katıldı

https://www.turizmguncel.com/haber/tuinin-bilancosunda-da-korkulan-sonuc-zarar-2-katina-
cikti

Bora Aktürk paylaşımı

ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER

Değerli Skal Dostlarım,
Öncelikle herkese iyi haftalar dilerim. 
İspanya’dan sa onaylanarak aramıza yeni katılan üyelerimizi mutlulukla  anons etmek istiyorum: 
1- Cem Örücü-M.T.S Globe 
2- Berna Tuzlak- BT( Berna Tuzlak) Danışmanlık
3- Selim İsa- kW( KELLERWILLIAMS) Yatırım Danışmanı 

Kendilerini yürekten kutlar, aramıza hoşgeldiniz diyorum. 
Skal Sevgi ve Saygılarımla, 

Cüneyt Kuru

[11:25, 7.5.2019] Cüneyt Kuru: Değerli Skal Dostlarım, 
Ayrıca, İspanya’dan onayı gelen bir Young Skal’umuzun da anonsunu yapmaktan mumululuk duyarım. 

Mert Günaydın- Barut Hotels Lara Satış Temsilcisi 
Kendisini yürekten kutlar, aramıza hoşgeldiniz diyorum. 
Skal Sevgi ve Saygılarımla 

Cüneyt Kuru

Bu ay aramıza katılan yeni üyelerimiz
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http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hurriyet-pazar/nezaketimizi-nasil-kaybettik-yeniden-nasil-
kazaniriz-41196127?utm_source=Facebook&utm_medium=post&utm_campaign=nezaketimizi-nasil-
kaybettik-yeniden-nasil-kazaniriz-41196127&utm_term=post

Üyemiz Bora Aktürk’ün paylaşımı

http://www.tourismtoday.net/animatorlere-serefsiz-diyen-cuneyt-ozdemire-animasyon-sektoru-tepki-
gosterdi-55695h.htm

Üyemiz Eren Güngör’ün paylaşımı

https://www.sondakika.com/haber/haber-antalya-rus-turistlere-festival-havasinda-12002345/

Yönetim Kurulu üyemiz Derya Billur’un paylaşımı

https://www.turizmguncel.com/haber/tuinin-bilancosunda-da-korkulan-sonuc-zarar-2-katina-
cikti

Bora Aktürk paylaşımı

ÜYELERİMİZDEN PAYLAŞIMLAR VE HABERLER
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BAŞKANIMIZIN PAYD (PROFESYONEL ANİMASYON 
YÖNETİCİLERİ DERNEĞI) DERGİSİNDE RÖPORTAJI
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ANKARA SWISS HOTEL’DE
USDF BAŞKANLAR TOPLANTISINDAYIZ
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USDF BAŞKANLAR TOPLANTISINDA USDF BAŞKANIMIZ 
SAVAŞ ÇOLAKOĞLU, YÖNETİM KURULU VE TÜM BAŞKANLAR 
ANITKABİR’DE ATAMIZI ZİYARET ETTİK.
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11-22 NİSAN TURİZM HAFTASI

11-22 Nisan Turizm Haftasını kutladık.
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28 NİSAN DÜNYA SKAL GÜNÜ

28 Nisan’da Dünya Skal Günümüzü kutladık.



VANİLYALI DONDURMA VE PONTIAC

General Motors şirketinin Pontiac marka otomobil 
departmanına gelen bir şikayet mektubu şu satırlardan 
oluşuyordu: 

“Her akşam yemekten sonra ailecek dondurma yeme 
alışkanlığına sahibiz. Fakat bir çok dondurma çeşidi olduğu 
için her yemekten sonra ne çeşit dondurma yiyeceğimize 
hep karar veririz. Ben de markete gider alırım. Geçen ay 
otomobilimi değiştirip yeni bir pontiac aldım ve o günden beri markete gidip 
gelmek benim için sorun olmaya başladı. Çünkü ne zaman vanilyalı dondurma 
alsam market çıkışında otomobilimi çalıştıramıyorum. Fakat başka çeşit bir 
dondurma aldığımda arabam gayet güzel çalışıyor. Bu sorun size çok saçma bile 
gelse, benim çok ciddi olduğumu bilmenizi isterim. Vanilyalı dondurma aldığımda 
arabam çalışmazken, neden başka dondurma aldığımda arabam çalışıyor?” 

Kolaylıkla buruşturulup atılacak bir şikayet mektubu gibi görünüyor, değil mi? 
Öyle de olabilirdi. General Motors yetkilileri bu şikayet mektubunu bir kenara 
atabilirdi, müşterinin sorusu da sonsuza dek yanıtsız kalabilirdi. Ancak General 
Motors şirketi olayı araştırması için bir mühendisi görevlendirdi. Mühendis, nezih 
bir muhitte oturan, iyi eğitim almış Pontiac sahibiyle karşılaşınca biraz şaşırmıştı, 
böyle bir konuda dalga geçecek birine benzemiyordu. Akşam yemekten sonra 
yapılan dondurma alışverişine birlikte çıktılar. Vanilyalı dondurma alıp geri 
döndüklerinde, gerçekten de otomobil çalışmıyordu. Ertesi akşam çikolatalı 
dondurma aldılar ve araba çalıştı. Üçüncü akşam sıra çilekli dondurmadaydı 
ve araba yine çalışıyordu. Son deneme turunda vanilyalı dondurma alındı ve 
maalesef araba yine çalışmadı. General Motors yetkilisi şaşkındı. Bir mühendis 
olarak, arabanın vanilyalı dondurmaya alerjisi olduğunu düşünmek pek akıllıca 
gelmiyordu. Bunun üzerine ziyaretlerine bir süre daha devam etti. Olayın günün 
hangi saatinde olduğunu, hangi tip benzin kullanıldığını, gidip gelme süresini 
ve daha pek çok ayrıntıyı incledi. Kısa bir süre içinde de ilk ipucunu elde etti. 
Vanilyalı dondurma almak diğer çeşitlere oranla çok daha kısa sürüyordu. Çünkü 
en çok aranılan ürün olan vanilyalı dondurma marketin hemen girişindeki dolapta 
satılıyordu. Diğer dondurma çeşitleri ise marketin en arka kısmında kurulu bir 
tezgahtan seçiliyordu. Herhangi değişik bir çeşidi almak bu yüzden çok daha 
uzun sürüyordu. Şimdi mühendisin karşı karşıya kaldığı soru şuydu? Otomobil 

YAZARLARIMIZDAN...

Dostlukla iş yapmanın keyfine varalım...



neden daha kısa süre içinde geri dönünce çalışmıyordu? 
Zaman faktörü işin içine girince mühendis sorunun cevabını 
bulmakta zorlanmadı. Sorun, motor soğuduğunda devreye 
giren buhar kilidinden kaynaklanıyordu. Bu kilit, normal 
şartlarda motor durduktan hemen sonra devreye girip 
çalışıyordu ve çikolatalı yada çilekli dondurma alana dek 
geçen süre, motorun tekrar çalışması için yeterli soğumaya 
imkan tanıyordu. Vanilyalı dondurma gecelerinde ise süre çok 
kısa olduğu için motor soğuyacak vakit bulamıyor ve buhar 
kilidi devreye girmiyordu. 

Bu öyküden de anlaşılacağı gibi, komik hatta asılsız gibi görünen bir müşteri 
şikayeti bir şirketin ürün geliştirmesinde kullanabileceği değerli bir veri haline 
dönüşebiliyor. Müşteri şikayetlerinin değerlendirildiği zamanlarda bir kurum için 
hediye niteliği taşıdığı bilinir. Bu gerçek öykü, garip bile olsa müşteri sorunlarının 
ve şikayetlerinin ürün ve hizmet geliştirmeye olan katkısının önemini gösteriyor. 
(Alıntıdır)

Mehmet BAHAR

YAZARLARIMIZDAN...
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Sezon nasıl gidiyor bilader!

Bizim sektörde hemen her gün başlıktakine benzer sorularla 
karşılaşırsınız. Sadece turizm camiasından değil eş, dost, 
akraba, sektör dışından tanıdıklar, arkadaşlar hep bu sorunun 
cevabını ararlar. Bende son zamanlarda çok sık muhatap 
kaldığım bu soruya bugünkü yazımda cevap arayacağım.

Son birkaç yıl içinde hepimizce bilinen malum nedenlerle 
Türk turizm sektörü çok hızlı bir şekilde aşağı doğru tepe 
taklak giderken dibe ne zaman vuracağımızı tahmin dahi 
edemiyorduk. 2018 sezonu satışlarına böyle duygularla başlamıştık. Erken 
rezervasyon satışları gelmeye başlayınca bütün olumsuzlukların yavaş yavaş 
dağılmaya başladığını gördük ve dibe vurmaya ramak kalmış bir sektörün yeniden 
doğuşuna şahit olduk. Bu duygularla geçen yıl yaraları sarmaya başladık ve gayet 
iyimser bir ivme ile turizm sezonunu kapattık.

Hal böyle olunca yeni sezon için beklentilerde artmaya başladı. Geçen seneki 
güzel ivmeden sonra bu sene turistlerin tesislerimizi doldurup taşıracağını 
ve yeniden 2014 yılındaki gibi dehşet güzel fiyatlara odaları satacağımızı 
hayal etmeye başladık! Zaten krizden dolayı bize gelemeyen müşterilerimiz 
Yunanistan’a ve İspanya’ya gitmek zorunda kalmış ve orada bizdeki kadar iyi 
servis alamadıklarından tekrar bize geri dönmeleri içten bile değildi.

Geçen sezon sonunda başta İngiltere ve Almanya olmak üzere bütün Avrupa 
pazarına yönelik başlayan %30 ve hatta 40-50’lere varan erken rezervasyon 
indirimleriyle beraber bir önceki sezona göre yüzde bilmem kaçlara varan erken 
rezervasyon artışları vardı!

Avrupalı turist satın alırda Ruslar almaz mı? Onlarda bir daha bulamayacağı kıyak 
erken rezervasyon indirimlerini kaçırmadılar ve peşi sıra satın almaya başladılar. 
Görünen o ki bu satışlar 2019 turizm sezonunun pekâlâ iyi geçeceğini söylüyordu!

Hatta bazı otel yöneticileri “yeter bu kadar indirimli satış” diyerek erken 
rezervasyon indirimlerini ya kaldırıyordu ya da ilgili periyotlarda satışları 
durdurarak sezona daha pahalıya satacakları boş oda bırakıyorlardı. Başta iç 
pazar acenteleri olmak üzere birçok Pazar acentesi böyle giderse sezonda oda 
bulamayacaklarının paniğini yaşıyordu.

Rusya pazarındaki büyük oyuncuların “Bu sene yolcuya gereksiz uçak koltuk arzı 
sunmayacağız, her şeyi pazarın kapasitesine göre planladık” dese de kimse bunu
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önemsemiyor odasını daha iyi fiyata nasıl satacağının
hesabını yapıyordu.

Sektöre mal ve hizmet satan bir rivayetlere göre 50 başka 
rivayetlere göre 65 sektör paydaşı turizm sayesinde yeniden 
bilançolarını düzelteceğini düşünerek ellerini ovuşturarak 
planlamalarını gözden geçirirken ülkede ki döviz artışını 
bahane ederek satacağı mal ve hizmetlere üst üste zamlar 
yapıyor ve turizm sektöründeki enflasyonu %45’lerin üzerine 
çıkmasına vesile oluyordu.

Böylece otellerde artan kişi başı maliyetler fiyata yansıyınca da “Bu oteller 
fiyatlara amma çok zam yaptı” diye hayıflanan yerli misafirlerimiz tatil hayallerini 
başka bir yaza ertelemeyi düşünüyordu. Sene başından bu yana “işler nasıl?” 
diye soran eş-dost akrabalarımıza “Eh işte fena değil” dediğimizde hınzır bir 
gülümsemeyle yüzümüze parmak sallaya sallaya “Seni gidi seni” diyerek bu 
sezon kazanacağımıza inandıkları paraların hesabını yapıyordu.

Sadece sektör paydaşları mı devletimizde bu işten payını almalıydı. Turizm 
sektörünün tekrar eski günlerine dönmeye başlarken yaratacağı istihdamı 
düşünerek yüzde yirmilere çıkmış işsizliği nasıl azaltacağının planlarını yapıyordu. 
Sektör sayesinde ülkeye girecek döviz rezervlerinin ekonomiye yapacağı katkılar 
devletin iştahını kabartmıştı. Hatta bu süreci kâra döndürmek için havalimanlarında 
ayakbastı, kur farkına KDV matrahına dahil edilmesi gibi vergi üzerine vergiler icat 
ederek sektörün vergi yükünü arttırıyordu. Öyle ya su akarken testiyi doldurmak 
gerekiyordu.

Herkes, ne kadar harika bir sezon geçeceğine öyle bir inanmış ki artık bu bir 
furyaya dönüşmüş ve herkesi alıp önüne katmış ve dört bir yana sürüklemişti bir 
kere. Harika bir sezon furyasına kapılan çok değerli yazılı ve görsel basınımızda 
bu işin içinde olmalıydı. Onlarda turizm sektörünün ileri gelenleri ile röportajlar 
yapıyor ve ne şahane bir sezon yaşayacağımızın müjdelerini veriyordu.

Oysa bizim gibi sahada olan ve bu işin gidişatını net görebilen bazı aklı selim 
turizmciler, diğer ahali kadar abartılı bir turizm sezonu göremediğini, sadece 
krizle geçen yıllardan sonra daha iyi bir sezon olacağı gerçeğini ortaya koymaya 
çekiniyor. Çünkü bu harika turizm sezonu(!) furyası öyle bir algıya dönüşmüş 
ki birisi çıksa “ Yahu bu sezonda öyle fazla bir numara yok, her zaman ki gibi 
ayakları yere basan normal bir sezon yaşayacağız” dese direkt vatan haini 
damgası yiyecek bir ortam oluşmuş durumda.
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Kısaca her şeyi abartmaya başlamıştık! Hem de birbirimizi 
gaza getirerek abarttıkça abarttık. Üzüntüsünü de sevincini 
de abartmayı seven bir milletiz vesselam!

Nisan ayı ile birlikte erken rezervasyon dönemi de bitti. Artık 
sezonun gidişatını daha iyi analiz edebilecek verilere sahibiz. 
Bugüne kadar ne konuşulduğunu ne yapıldığını bir kenara 
bırakalım ve gerçeklerden yola çıkarak sezonun gidişatına 
kısaca bir göz atalım.

Şimdiye kadar oluşan verilere göre 2019 yılının ilk dört ayında gerçekleşen 
doluluklar geçen yıllara oranla daha iyi durumda gözüküyor. Mayıs ayı ve 
sonrasında ki satışlarda şimdiden oluşan doluluklarla daha iyi hale gelecektir. 
Buradaki en güzel haber ise geçen yıldan gelen yukarı doğru artışların düzenli 
bir şekilde devam ediyor olmasıdır.

Bu yıl artan doluluklarla birlikte değerlendirdiğimizde kişi başı fiyatlardaki artışlar 
nispeten geçmiş üç yıla göre çok daha iyi durumda olmasına rağmen henüz 
hayal edilen düzeyde değildir. Bu da krizlerden çıkmış bir sektör için oldukça 
doğaldır. Bundan sonraki süreçte asıl hedef, kişi başı satış fiyatları ve kar marjlarını 
doluluklarla paralel daha yukarılara çekmek olmalıdır.

Daha iyi maliyetlerle daha iyi fiyatlara satacağımız sezonlar gelecek ama o sezon 
henüz bu sezonda değil! Ama biz yine de “harika bir sezon yaşıyoruz” demeye 
devam edelim.

Neme lazım! 

Hamit KUK



BİR ÖNERİ – TODDK (Turizm ve Otelcilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu)

Dünyada ve ülkemizde devletin ekonomiyle, sektörlerle 
nasıl bir ilişki modeli geliştirmesi gerektiği hep tartışılan 
bir konudur. Son yıllarda ortaya çıkan ve gittikçe de tercih 
edilen model, devletin bir sektörün veya hizmetin nabzını 
tutan, uzmanlık kuruluşu niteliğinde, kendi  içinde belirli 
bir bağımsızlığı veya özerkliği bulunan, ilgili sektörü veya 
hizmeti yasal düzenlemelerle tanımlayan, standartlara ve 
koşullara bağlayan ve sektörü izleyip piyasa gözetimi ve denetimi yaparak 
yapılan düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını denetleyen 
idari kurumlar, otoriteler kurması şeklinde ortaya çıkan modeldir.
 
Türkiye’de özellikle 80’li yıllarda Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurulmasıyla 
başlayan bu süreçte özellikle 1990’lı yılların sonu ile 2000’li yılların başında 
kurulan aşağıdaki kurumlar kendi sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi 
konusunda çok önemli hizmetler yürütmüşlerdir.
 
•	Bankacılık	Düzenleme	ve	Denetleme	Kurulu	(BDDK),
•	Enerji	Piyasası	Düzenleme	Kurumu	(EPDK),
•	Tütün	ve	Alkol	Piyasası	Düzenleme	Kurumu	(TAPDK),	(2017	yılında	kapatıldı)
•	Şeker	Kurumu,	(2017	yılında	kapatıldı)
•	Rekabet	Kurumu,
•	Bilgi	Teknolojileri	ve	İletişim	Kurumu	(BTK)
 
Bu kurumlar içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ayrı bir 
başlık açmak istiyorum. Hatırlarsanız 19 Şubat 2001 tarihli MGK toplantısında 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Başbakan Bülent Ecevit’e anayasa 
fırlatmasıyla birlikte Türkiye çok ağır bir ekonomik krize girmişti. Krizin en önemli 
nedeni de holding sahiplerinin aynı zamanda banka sahibi olması; bu bankaların 
halktan topladıkları mevduatı fütursuzca kendi holding şirketlerine aktararak 
bankaların içini boşaltmalarıydı. Krizin sonucunda tam 19 banka batmış, ülke 
ekonomisi neredeyse yarı yarıya küçülmüş, ekonomiye çok ağır hasarlar verilmişti.
 
Esasen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bu krizden yaklaşık 1,5 
yıl önce 23.06.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu ile kurulmuştu. Ancak bu krizin geldiği 19 Şubat 2001 tarihine kadar 
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kurumsal yapısını ve düzenlemelerini henüz oturtamamıştı. 
Örneğin Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri 
Hakkında Yönetmelik 08.02.2001 tarihli; Bankaların 
Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine 
İlişkin Yönetmelik ise 10.02.2001 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanabilmişti. Peki sonrasında ne oldu derseniz, BDDK 
bir taraftan düzenlemelerini tamamladı; diğer taraftan da 
çok güçlü bir eğitim altyapısına sahip murakıp kadrosuyla 
deyim yerindeyse bankaların ensesinde boza pişirdi. Sonuç 
olarak 2001 yılından bankacılık sektöründe batan, devletin 
yönetimine ve denetimine el koyduğu tek bir banka bile olmadı. Bir çok 
banka güçlü performansları ve vaad ettikleri büyüme potansiyelleri nedeniyle 
milyarlarca dolarlık anlaşmalarla yabancı bankalarca satın alındı. Sektörün elde 
ettiği bu başarılarda BDDK’nın yaptığı düzenleme, piyasa gözetimi ve denetim 
faaliyetlerinin de ciddi bir payı vardır. Kanımca, devlet düzeni içinde hem liyakat 
sahibi kadroları hem de kurumsal kapasitesi ile en düzgün çalışan kurumlardan 
biri BDDK’dır.
 
Bu açıklamalardan yola çıkarak turizm ve otelcilik sektörü için de “TURİZM 
VE OTELCİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU” adı altında bağımsız/
özerk bir idari otorite kurulmasını önermek istiyorum. Şuanda sektörün hukuki 
düzenleme yapısına ve devlet-özel sektör ilişkisine baktığımızda; yıldızlı otellerin 
Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yatırım 
ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nce lisanslandırıldığını; yıldızsız otellerin ise 
Belediyelerce ruhsatlandırıldığını; otelcilerin üye olmakla yükümlü oldukları 
bir meslek örgütlerinin olmadığını; otelcilerin TÜROB, TÜROFED, AKTOB gibi 
dernek statüsündeki yapılarda biraraya geldiğini;  seyahat acentelerinin de  
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu çerçevesince aynı genel 
müdürlükçe lisanslandırıldığını; burada bir meslek örgütü olarak TÜRSAB’ın da 
mesleki düzenlemeler yaptığını görmekteyiz.
 
Türkiye’deki otelcilik sektörünün özü itibarıyla bir teşvik kanunu ile düzenlenmesi 
kanımızca uygun değildir. Seyahat acentelerinin TÜRSAB adında bir meslek örgütü 
vardır. Ancak TÜRSAB, BDDK gibi bir düzenleme ve denetleme kurumu kimliğinde 
değil; Türkiye Bankalar Birliği (TBB) gibi bir meslek örgütü kimliğindedir. Gerek 
otelcilik sektörünün gerekse seyahat acenteciliği sektörünün kontrolsüz bir 
şekilde büyüdüğü; neredeyse canı isteyen herkesin istediği yerde canı istediği 
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gibi otel veya acente açabildiği; hizmet standartlarının 
bankacılık sektöründe olduğu gibi net, açık, sert ve detaylı 
olmadığı; denetim mekanizmalarının da yeterince etkin 
işlemediği ortadadır. Bu sebepledir ki TUI gibi Thomas 
Cook gibi düzenleme ve denetleme kültürünün gelişmiş 
olduğu ülkelerden gelen yabancı kurumsal tur operatörleri, 
Türkiye’deki otelleri kendi standartlarına göre denetlemekte 
ve yıldız sayılarını kendi standartlarına göre belirlemekte ve 
yine otellerde yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne 
geçebilmek için kendi işyeri sağlık ve güvenlik standartlarını  
koymakta ve denetimlerini de kendileri yapmaktadır.
 
Kanımızca TURİZM VE OTELCİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU acilen 
kurulmalı ve turizm ve otelcilik sektörünü baştan aşağıya tekrar tasarlamalıdır. 
Bu Ankara’da oturan bürokratların uzaktan yapacağı bir iş değildir. Bu kurum 
Türkiye’nin turizm potansiyelinin olduğu her yerde temsilcilikler açmalı ve 
sektörün nabzını yerinde, kaynağında takip etmeli; gerekirse bölgesel dinamikleri 
dikkate alarak bölgesel düzenlemelere dahi gidebilmelidir.
 
Bankacılık sektörünün BDDK ile geçirdiği değişim ve dönüşüm süreci turizm 
ve otelcilik sektörü tarafından adeta bir vaka çalışması – CASE STUDY – olarak 
incelenmeli ve TODDK’nın oluşumunda BDDK’nın deneyimlerinden azami 
ölçüde yararlanılmalıdır. Bu kurumun eğer evrensel standartlara uygun olarak 
oluşturulması mümkün olursa; sektörün önünü açacağına ve küresel rekabet 
ortamında sektörü çok daha iyi yerlere taşıyacağına inancım tamdır. 

Bora AKTÜRK
Avukat
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İndirimlerde SKAL ID kartı gösterilmesi zorunludur.

TALYA TIP MERKEZLERİMİZ:
Göz Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Ağız ve Diş Sağlığı

Estetik ve Plastik Cerrahi

Ozon Terapi, Mezoterapi

indirim % 15

Tamamlayıcı tıp uygulamalarında
(Ozon Terapi, Mezoterapi)

indirim % 25indirim % 30

indirim % 20 indirim % 15

indirim % 10 indirim % 10

indirim % 5

Göz Lazer uygunluk muayenesindeTüm muayenelerde

Estetik uygulamalarda

AmeliyatlardaDiş işlemlerinde

Göz lazer cerrahisinde

Tetkiklerde
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LOGO SPONSORLARIMIZ
VE ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
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indirim % 20

indirim % 20

indirim % 25
tüm Anadolu 

Hastanelerinde

indirim
Mimaride % 25
Ürünlerde %20

İndirimlerde SKAL ID kartı gösterilmesi zorunludur.

indirim % 20

indirim % 20


