
EMITT 2017 Fuar Değ erlendirme Raporu 

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan, Türkiye ve dünya turizm sektörünü aynı platformda bir araya 

getiren sektörün en önemli uluslararası buluşma noktası EMITT Turizm Fuarı’nın 21.’si,  26-29 Ocak 2017 tarihleri 

arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşmiştir. 

Fuar, 10 salonda farklı temalar ile gerçekleşmiştir. Bu temalar; Türkiye’deki destinasyonlar, uluslararası katılımcılar, 

oteller ve otel birlikleri, otel ekipmanları, seyahat acenteleri, tur operatörleri, Türkiye’deki belediyeler ve bölgeler ve 

kış turizmidir. 

EMITT Turizm Fuarı, 46.670 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Fuara 80 ülkeden toplamda 5.000 kurum, kuruluş ve 

belde katılmıştır. 21’inci yılı kutlamaları kapsamında organize edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

desteklenen “Tatilini EMITT’ten Al Kampanyası” ile ziyaretçilere her bütçeye uygun tatil seçenekleri, fuara özel 

kampanyalar ve erken rezervasyon kampanyaları ile sunulmuştur. 

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Yurtdışı Alım Heyeti Programı düzenlenmiştir. TravelShop Turkey işbirliğiyle 

gerçekleştirilen program kapsamında, 55 ülkeden 450 tur operatörü katılım göstermiştir. Tur operatörlerinin katıldığı 

ülkeler arasında; Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, 

İspanya,  İtalya,  Kuveyt,  Makedonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Tayland, Ukrayna, Ürdün ve 

Yunanistan yer almıştır. 

TÜROFED standı, 90 metrekare ile otel ve otel birliklerinin bulunduğu 3. salonda yer almıştır. AHK, Proventus ve 

Kristal Endüstriyel firmaları standımıza sponsor olmuşlardır. Bu sene gastronomiye dikkat çekmek isteyen 

Federasyonumuzun standında, Kristal Endüstriyel’ in kurduğu mutfakta Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonuna 

(TAŞPAKON) bağlı aşçılar; 7 bölgemizden 7 değişik lezzet sunumu yapmışlardır. Sponsorlarımızın da stant açtığı 

stantlarımızda, üyelerimiz ve yatırımcılarla tanışma fırsatı bulmuşlardır. Başkanımız Osman Ayık, başkan yardımcımız 

Bülent Bülbüloğlu ve Haluk Beceren,  genel sekreterimiz Gülçin Güner, saymanımız Birol Akman, yönetim kurulu 

üyelerimizden Erkan Yağcı, Burhanettin Sili, Halil Özyurt, Murat Demir, Tayyar Zaimoğlu, Murat Demir, Gazi Murat 

Şen, Mete Akcan ve Ali Gümüşhan katılmıştır. 

 
 

26 Ocak 2017 – Perşembe günü InterExpo Salonunda gerçekleşen fuarın açılış töreninde; ITE Turkey Turizm & 

Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Valisi 

Vasip Şahin, Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Avrupa Otel, Restoran ve Kafeler Birliği (HOTREC) 



Başkanı Susanne Kraus – Winkler, BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb D. Rifai ve T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanı Nabi Avcı konuşma yapmışlardır. 

Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai, konuşmasına İstanbul gibi dünya üzerinde bu kadar geniş bir tarih, 

kültür ve enerjiye ev sahipliği yapan başka bir şehir olmadığını ifade ederek başlayarak Türk turizmcilerle bir araya 

gelmekten gurur duyduğunu kaydetti. Türk turizmcilere morallerini bozmayarak iyimserliklerinin tüm karanlıkları 

yenebileceklerini belirtmiştir. Hiçbir ülkenin terörden yüzde 100 izole olamayacağını ifade eden Rifai, ülkelerin 

birbirine mecbur olduğunu belirterek duvarlar örmek yerine ülkeler arasında köprüler kurulması gerektiğini 

aktarmıştır. Atatürk Havalimanı saldırısı sonrasında, 8 saat içerisinde her şeyin normale dönmesinin herkese örnek 

olması gerektiğine değinen Rifai, seyahat yasaklarının mağdur ülkeleri bir kez daha cezalandırdığını kaydetti. Sözlerini 

sonlandırırken Türkiye’nin çok başarılı bir turizm destinasyonu olduğunu ve kimsenin Türkiye’ye başarısız olduğunu 

söylemesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Bakan Nabi Avcı konuşmasında, Taleb Rifai’nin her olayda Türkiye’nin yanında olduğunu hissettirdiğini ifade etmiştir. 

Bakan Nabi Avcı, konuklara plaketlerini takdim ettikten sonra kurdele kesim töreni ile fuarın resmi açılışı yapılmıştır.  

 
 

 

Fuarın birinci günü öğleden sonra, TÜROFED organizasyonu ile TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner 

moderatörlüğünde Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ve Avrupa Otel, Restoran ve Kafeler Birliği 

(HOTREC) Başkanı Susanne Kraus – Winkler konuşmacı olarak katıldığı “Yeni Hedefler ve Stratejiler” konulu panel 

düzenlenmiştir.  

Gerçekleştirilen panelde konuşan DRV Başkanı Fiebig, turizmin gelişim içerisinde bulunduğu süreç içerisinde 

zorluklarında beraberinde getirdiğini söylemiştir. 

Müşterilerinin gidecekleri geziye karar verirken artık politik ve ahlaki konuları da göz önüne alarak seçim yaptıklarını 

ifade eden Fiebig, Almanya ve Türkiye'nin uzun süredir çok yüksek derecede birbirine bağlı ülkeler olduğunu 

belirtmiştir. Alman turizm seyahat pazarına ihtiyacı olduğunu belirten Fiebig, Türkiye'nin tekrardan ayağa kalkarak 

eski gücüne kavuşabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etmiştir. Basında yer alan 

haberlerin objektif bir şekilde yapılması gerektiğini de dile getiren Fiebig, bu anlamda olumsuz bakış açısıyla yapılan 

haberlerin kitleler üzerinde olumsuz bir etki uyandırdığını da dile getirmiştir. 

Türk turizmin zor günlerden geçtiğini söyleyen HOTREC Başkanı Susanne Klaus Winkler, HOTREC ve tüm üyeleri 

olarak, Türkiye’yi desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtmişlerdir. Şu anda dünyada ve Avrupa'da 



önemli krizler olduğunu ifade eden Winkler, tüm bu sorunlarla birlik olarak baş edilebileceğini, geleceğe pozitif 

bakmak zorunda olduklarını ifade etmişlerdir. 

 

Fuarın ilk gününün akşamında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ve Xanadu Resort, Coral Travel ve Oti 

Holding katkıları ile gala gecesi düzenlenmiştir. Canlı performans ve DJ performansların ardında İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Kent Orkestrası sahne almıştır. Ayrıca, fuara katkı sağlayan kurum, kuruluşlara ve kişilere plaket verilmiştir. 

 

Fuarın 2. Gününde, TÜROFED ve TUADER organizasyonu ile "Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler" isimli bir panel 

düzenlenmiştir. Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan'ın 

moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacı olarak; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kapman, Mengen Belediye Başkanı Tufan Bulut ve Seferihisar Belediye Başkanı 

Tunç Soyer katılmıştır. 



  

 

Fuarın 3. günü, EMITT Turizm fuarı sponsorlarına ve katılımcılarına vermiş oldukları destek kapsamında “En İyiler“ 
ödül töreni gerçekleştirilmiştir. 
 

 

Sezin Ulusoy 

 

 


