
I() t·k1111 200 I tkono, is1 

tan11n111 da dogru olmadrgrm ileri 
surcrek soyle konusuyor: 

"Baskalanru taklit ctmcmize 
gcrck yok. Turkiye. konum ve hiz 
mctiyle adindan soz cuircn vc ct 
tirecek nice tcsislere sahip bir ulke, 
Bunun icin 7 yrldrz gibi uydurma 
seylcre yonclmcnin anlami yok!" 

Zoto, Turk turizm literaturundc 
7 yrldrzh 1an1n11 olmadrgi gibi dun 
yada turizm literaturunde de boylc 
bir kavrarmn olmadigunn alt1111 
crzryor. 

Dubai'dc faaliyet gostcrcn Burj 
El Arabin 7 yrldizh olarak ta1111n 
landrgrm hanrlatugirmz Zota, bu 

Taklite gerek yok 
Uluslararasi Otcl vc Restoranci 

lar Birligi (TH & RA) Yoncrim Ku 
rulu Uyesi Kasun Zoto da dunya 
turizm litaratiirunde "7 yildrzh" ta 
numnm olmadignu dilc gctiriyor. 
Zoio, "Snuflandrrrnayr sirkctler 
kendi kendine yapiyor. Bu da sade 
ce onlan baglar" diyor. 

Cezast var 
Turizrn otoritelerinin vcrdigi 

bilgiler ve yapugmuz arasurrnalar, 
diinya vc Turkiye 'de turistik tcsis 
katcgorilerinde "7 yrldizh" scklinde 
bir kavrarrun olmadrgrm ortaya ko 
yuyor. 

Tiirkiye'deki turistik tcsislerin 
yrldizlama isini ustlenen Kiiltiir VC 

Turizrn Bakanhgi biinycsindcki 
Yannm ve Isletmclcr Genel Mii 
diirliigi.i yetkilileri de yonctmelikte 
"7 yildizh tesis" tamrrurun olmadi 
g1111 kaydetti. 

Bakanlik yetkililcri, ruristik re 
sisin taruurruna yonelik hazirlana 
cak rnateryallcrde "7 yrldizh" iba 
rcsinin yer almasr halinde tesis sa 
hibine ceza uygulanacagim haurla 
nyor. 

ONY A turizmi. turisrik te 
sislerde "7 yildrzh" tamrnla 
masiyla Dubai'deki Burj El 

Arab (Arap Kalesi) ilc tamsu. Du 
bai 'deki girisimcilcrin kendi ken 
dilerine ortaya atug: bu tarum, ya 
y1 larak Tiirkiye kryilanna kadar 
gel di. 

Ozellikle Tiirkiyc 'nin turistik 
kiyrlannda yeni bir oieli hizrnctc 
acmaya calisanlann bazrlaruun 
"Tesisimiz 7 yrldrzh olacak" diye 
dcmcc vcrmcye baslamasr, turizm 
ororitelerini raharsiz etmcyc bas 
ladi. 

Turkiye'deki turistik tesis sahipleri, zaman zaman hizmete aeacaklan otelin "7 y1ld1zh" bir 
tesis otacamm ovunerek soyluyor. Oysa turistik tesis tammmda "7 y1ld1z" yok. Hatta "7 
y1ld1z" ibaresini kullananlara ceza uygulan1yor. 

Turizmde yildizh yalan ! 
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