


Turizm sektörünün büyüklerinden olan gruptan yeni bir atak

Asya Tur, Miltur'u aldi
IAsya Tur, Miltur seyahat acentesini satin aldi. Turizmciler,Miltur'un kaça alindigini merak ederken, sirket yönetimi

yeni bir adim atarak Dedeman tarafindan isletilen Durusu
Park Resort'un isletmeligini de üstlendi.

bir acentesi var. Kendine ait 11O

otobüsüyle yolcu tasiyan Asya
Tur yönetimi, Türkiye'nin çesitli
bölgelerinde 400'ü askin otele
yerli turist gönderiyor.

Sirket yönetimin sahip oldugu
Tropicano Otelleri'ni ise Astral Tu
rizm ve Otelcilik A.S. isletiyor. Ami
ral gemisi durumundaki Asya Tur,
5 yildizli tatil köylerine yönelik ta
tilleri, City Travel ise 3 ve 4 yildizli
ekonomik otelleri pazarliyor.

Yeni satin alinan Miltur ise 30
yildir daha çok 5 yildizli otelleri
pazarlayan bir sirketti. Bu yil 100
trilyon liralik ciro hedefleyen Asya
Tur yönetiminin Miltur'u nasil ko
numlandirilacagi merak ediliyor.

• Kerem Köfteoglu
kkofte@dbr.com.tr
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yapan Cemil Baykal'a satti.
Baykal'in Miltur'u elinden
çikarmasi fazla sürmedi. iki yil
sonra Egebank'in sahibi Yahya
Murat Demirel'in Üniversal

Holding'ine satti. Egebank'a el
konulmasindan sonra ortada

kalan Miltur'un sahipligi, bu kez
de Tahtakale'de ithalatçilik yapan
Mehmet Demir'e geçti. Miltur'u
Demir'den satin alan Asya Tur,
böylece sirketin altinci sahibi
oldu.

30 yilda 6 kez el degistirdi
Miltur Seyahat

Acentesi, 1973'teki
kurulusundan bu
yana en fazla el
degistiren acenteler arasinda yer
aliyor. Milliyet Gazetesi'nin eski
sahibi Karacan Ailesi tarafindan
kurulan Miltur'un ortaklarindan

biri de rahmetli Abdi ipekçi'ydi.
Sirketin ilk genel müdürlügünü
ayni zamanda Turizm Gazeteci ve
Yazarlari Dernegi'nin (TUYED) ilk
baskani olan Haluk Durukal yapti.

Miltur, yaklasik bes yil sonra,
halk türkülerinin ünlü yorumcusu
Ruhi Su'nun oglu Güngör Su
tarafindan satin alindi. Su, birkaç

i

rizm alaninda hizmet veriyor. Tasi
macilik, turizm, otelcilik ve sigorta
cilik alanlarinda hizmet veren fir
malari bünyesinde bulunduran
grup, Asya Tur'a "aIDiral gemisi"
gözüyle bakiyor.

Asya Tur'un biri merkez olmak

üzere, birbirleriyle
online baglantili ça
lisan yedi ofis ve
yurt çapinda 60 satis
acentesi bulunuyor.
Toplam 550 kisinin
çalistigi Asya Tur'un

" ayrica, New Yark'ta
Asya Tur Yönetim Kurulu da Asya-Genesis
Üyesi Haldun Beze; adiyla hizmet veren

Asya Tur, ayni anda iki yeni
yatirimi devreye soktu. Sir
ket yönetimi geçen hafta

hem Miltur Seyahat Acentesini sa
tin aldi, hem de Istanbul'un Terkos
Gölü kiyisindaki Durusu Park Re
sort'un isletmeciligini üstlendi.

Ali Üstay'a ait olan Kemerbur
gaz'in kuzey batisinda yer alan
Durusu Park Resort'un toplam
500 hektarlik bir alani bulunuyor.
Geçen aya kadar Dedeman tara
findan isletilen Terkos Gölü ke
narindaki otel, sahip oldugu do
gal ortamdan dolayi birçok sirke
tin açik alan egitimlerine (outdo
or) ev sahipligi yapti. Halihazirda
Uludag, Kusadasi, Bodrum ve Di
dim'de olmak üzere dört tesisi,
Tropicano Zincir Otelleri adiyla
isleten Asya Tur yönetimi, Duru
su Park'i da söz konusu zincirin
bir halkasi olarak isletecek.

60 acentesi var

Ayni zamanda City Travel adli
seyahat acentesinin de sahibi olan
Asya Tur yönetimi, Miltur seyahat
acentesini aldigini dog
ruladi. Asya Tur Yöne
tim Kurulu Üyesi Hal
dun Bezci, Miltur'u ka
ça satin aldiklarina ilis
kin bilgi vermezken,
2005'e kadar sahip ol
duklari yatak kapasite
sini 10 bine çikaracakla
rini söylemekle yetini
yor. Ayni anda iki yeni
yatirimi devreye sokan
Asya Tur, 41 yildir tu-
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Asya
neler olu

i Tur'da
r?

Densel Turizm piyasadan çekildi. Asya Tur' da
kardesler yollarini ayirdi. Ani Tur, ~azete
reklamlarinin borcunu sürekli erteliyor.

,.,
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Yaz turizmi sezonunun açilmasina
daha 2-3 ay var. Ama sektörün
önemli bacagi acentelerde önemli

bir hareketlilik yasaniyor.
Kisa bir süre önce Densel Turizm faa

liyetlerine son verdigini açikladi. Simdi
sektörde "Sira kimde" sorulari sorulu

yor.
Gözlerin çevrildigi ilk kurulus ise As

ya Tur. Çünkü bu sirketin kardes iki or
tagi Ibrahim ve Haldun Bezci yollarini
ayirmis durumda.

Ani Tur'un sahibi Veli Çilsal ise gaze
telere verdigi reklamlarin ödemesini sü
rekli erteledigi için gündemde ...

Asya'da ayrihk, Ani'da borç
Edindigimiz bilgilere göre, Ibrahim

Bezci otobüs isletmelerini alirken, Asya
Tur'u kardesi Haldun Bezci'ye birakti.
Ayrica Ibrahim Bezci Olympia Turizm'i
satin alirken, Haldun Bezci de THS Tu
rizm Servis Hizmetleri adiyla yeni bir sir
ket kurdu ...

Öte yandan, Asya Tur'un havayolu
sirketlerine eiddi oranda borçlandigi ve
borcunu ödeyemedigine iliskin duyum
lar aldik. Bunun üzerine Haldun Bezei'ye
telefonla ulasip bilgi almak istedik. An
cak telefonlari sürekli mesguldü ...

Havayolu sirketlerinden edindigimiz
bilgiye göre, Asya Tur'un borcu 5 trilyon
liraya ulasmis durumda. En büyük ala
caklinin da Türk Hava Yollari oldugu
söyleniyor.

Sektör temsilcilerinin Ani Tur'a dik
kat çekmelerinin nedeni ise, gazetelere
verdigi reklamlardan dolayi 1.5 trilyon

lira borçlu olmasi. Ani'nin patronu Veli
Çilsal'in borçlarini sürekli erteledigi ko
nusuluyor.

Teminatlar yükseldi
Bazi acente yöneticileri, sektördeki

son gelismeleri görüsmek üzere TÜRSAB
Baskani Basaran Ulusoy'la bir toplanti
yapti. Toplantiya katilan bir acente~sahi
bi, Uhisoy' un kendilerine "Aman bu
acentelerin adini anmayin" uyarisi yapti
gina dikkat çekiyor.

Adinin açiklanmasini istemeyen tu
rizmci, "Acenteyi korumaya çalismasini
anliyorum. Ancak, tüketicinin magdur
olmamasi için de gerçeklerin açiklanmasi
gerekiyor" diyor.

Öte yandan, IATA Seyahat Acenteleri
Dernegi (ISAD) Baskani Selma Yilmaz,
herhangi bir acente battiginda, IATA'nin
hemen teminat mektuplarini artirma yo
luna gittigini hatirlatiyor ve ekliyor:

"Piyasadaki tedirginlik üzerine, 180
bin dolar olan teminat mektubu 235 bin

dolara yüksel
tildi. Bazilari
nin faturasinin
bize çikarilma
sindan sikayet
çiyiz."
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