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Ozgün turizm
Kimi bric oynatiyor kimi golf... Kimi kus, çiçek, batik gösteriyor; kimi köy ve sünnet

gÖtürüyor... Ismarlama elbise diktiren, konser izlettiren, eski medeniyetlerin
sürdÜren de var ... KEREM KOFTEOöLU i keremk@merkezdergi.com.tr

i

GÜNES-DENIZ-KUM turizmindeki asiri rekabet ve turistlerin
farkli seyler aramaya baslamasi, seyahat acentelerini "özgün"
turlara yöneltiyor. Tabii özgün turlarin yelpazesi oldukça genis.
Kimi ismarlama elbise diktirmek için geliyor, kimi de briç oyna
maya... Geçen yilla baslayan Formula i turizminin bu yil daha
fazla müsteriye ulasmasi bekleniyor. Diyaliz turizmi eskiden beri
vardi. Türkiye'deki saglik hizmetlerinin gelismesi, bu alandaki
potansiyeli daha da artirmisa benziyor. ..

Sira disi turlar arasinda batik ve kus izleme,köyve sünnet dügün
leri, eski medeniyetlerin izinisürine, el ve sanat atölyeleri gezme gi
bi etkinlikler de var. Unutmadan, özellikle!ranlilara yönelik düzen
lenen konser turlarinda da belirgin bir artis oldugunu belirtelim...

Turizm uzmanlarina göre, simdilik sayive gelir açisindan kisit
li olan bu turlara daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Özgün
turlarla yilda 2-3 milyon turist çekilebilecegi vurgulaniyor. Iste
belli basli özgün turlar ve düzenleyicileri:
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DiYALlz TURizMi

Ürgüp merkezli Ekstra Tur, Alman ve Belçikali diyaliz hastalarina
yönelik "diyaliz turu" düzenliyor. Ekstra Tur Genel Müdürü Melek
Tugru, bu turlara haftada 2 kez diyaliz makinesine girmesi gereken
hastalarin ragbet ettigini söylüyor.

Istanbul, Izmir, Antalya ve Ürgüp'teki bazi diyaliz merkezleriyle
anlastiklari belirten Tugru,"Hem diyalize giriyor hem de geziyor
lar. Bu turlaniniza yilda yaklasik 250 kisi katiliyor" diyor.

Düzenledikleri köy ve sünnet dügünü izletme turlarina da Avru
pali turistlerin merakla katildigini belirten Tugru su bilgileri veriyor:
"Bizim otantik geleneklerimiz ilgilerini çekiyor. Hatta çok etkilenip
köyde konaklamak isteyenler bile çikiyor. Ebru sanatini ögrenme, el
sanatlarini yerinde gözleme gibi turlarirniz da ilgi görüyor."

TERZi TURiZMi

Hollanda merkezli Corendon, Istanbul'a getirdigi misafirlerine
hafta sonu tatilinin yani sira ünlü terzilere takim elbise diktirme
sansi da taruyor. Hollanda'da bir takim elbise diktirmenin maliye
tinin bin euro' dan basladigini gören Corendon yönetimi hemen
kollari sivamis. Hollandali turistlere Istanbul'da hem tatil yapip
hem de takim elbise diktirebilecekleri turlari 400 euro' dan basla

yan fiyatlarla sunuyorlar. Sabah ölçüsünü terziye veren turist, ge
zip tozduktan sonra aksam terziye ismarladigi elbiseyi aliyor.

Corendon yönetimi, briç oyununun ilk kez Istanbul'da oynarup,
buradan dünyaya yayildigindan yola çikarak, Istanbul ve Antalya
b,asta olmak üzere farkli bölgelerde briç turlari düzenliyor. Coren
don, her iki turla Türkiye'ye yilda yaklasik bin 500 turist getiriyor.
Corendon ayrica Reina ve Bagdat Caddesi turlari da düzenliyor.

iNDi-BiNDi TURiZMi

Fez Turizm, macera ve degisik bir tatil türü arayan turistlere yö
nelik "Indi-bindi Fez Bus" (hip on-hip of±) turu düzenliyor. Sirt
çantali turistlerin ragbet ettigi bu turda, kisiler istedikleri veya
begendikleri noktada otobüsten inip konakliyor. Daha sonraki
yere gitmek için de gelecek Fez Bus otobüsünü bekliyorlar. Bu
sürede kaldiklari bölgelerde yamaç parasütü (paragliding), balon
turu, dalis, yüzme ve trekking gibi aktivitelere katiliyorlar.

Bu turda fiyatlar 62 euro' dan basliyor. Fez Bus ile Türkiye tu
ru yapmanin ücreti ise 206 euro' dan basliyor. Fez Turizm Genel

Müdürü Fatih Turali geçen yil indi-bindi turizmine bin 600 turist
kattiklarini, bu yilki hedeflerinin 3 bin oldugunu söylüyor.
"Konser turizmi de olur muymus" demeyin. Oluyor. Hem de bu
turlar Iran'dan ciddi talep görüyor. Iranlilara Istanbul ve Antal
ya'da konser turu düzenleyen Shoaeshargh, otobüsle gelenlerin
300, uçakla gelenlerin ise 500 dolar ödedigini söylüyor.

BOTANiK TURU

Buklamania, bitki türlerini yakindan tanimak isteyenlere yönelik
botanik (dendroloji) turlari düzenliyor. Bu turlara katilanlar, doga
da yerinde gördükleri bitkilerin botanik özelliklerini ve Latince ad
larini ögrenebiliyor. Daha çok Rize ve Artvin yörelerinde düzenle
nen bu turlarda, isteyenler için temel fotografçilik ve el becerileri
kurslari da düzenleniyor.

Buklamania, Antalya Bakirlitepe'de astranomi kursu da düzen
liyor. Sirketin outdoor (açik hava) sporlari sorumlusu Bülent Sara
loglu, kus gözlemeye yönelik turlar da düzenlediklerini söylüyor.
Söz konusu turlarin fiyati 700 YTL'den basliyor.

ANADOLU MEDENiYETLERi TURiZMI

Amika Turizm, Anadolu'nun binlerce yillik tarihinin izini sürmeyi
içeren turlar düzenliyor. Bu tur, Hititlerin görkemli baskenti Hat
tusa' dan basliyor. Tura katilanlar medeniyetlerin geçtigi yerleri gö
rüp, yöresel yemekleri tadarak yakindan taniyor. Tokat kebabi, Ço
rum gül burma tatlisi, Sivas köftesi ve Toyga çorbasi, tadilan yöre
sel tatlardan sadece birkaç!...

Amika Tur Sorurii1usu Ugur Isler, Anadolu medeniyetlerinin
izini süren tatileilere, Tokat'in ünlü baglarindan elde edilen sarap
lari da tattirdiklariru söylüyor.

Formula l'e yönelik turlar düzenleyen Ferformans Turizm Ge
nel Müdürü Ahmet Kosar ise 2007'de bu turlara en az bin 500 ki

siyi getirmeyi hedeflediklerini söylüyor.
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