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Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Derneği istatistiklerine göre İstanbul, en çok
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tercih edilen kongre şehirleri sıralamasında dünya 9'uncusu olarak ilk 10'da yerini
aldı.
Uluslararası kongre sektörü birliği olan ve dünya kongre turizminin ilgiyle takip ettiği ICCA'nın her yıl
Mayıs ayında yayınlanan ve bir önceki yılın istatistiki verilerinden hazırlanan raporu açıklandı. 2014 yılının
istatistiklerine göre dünya kongre şehirleri arasında destinasyon tercihlerinde İstanbul, gerçekleştirilen
130 kongre ile dünya 9'uncusu oldu.
Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Başkanı
İbrahim Çağlar, şunları söyledi: "İstanbul´da kongre sayısı son 10 yılda yüzde 280 arttı, bu başarının
yükselerek devam edeceğine inanıyorum. ICVB olarak İstanbul'un kongre turizmi alanında tam anlamıyla
tercih edilen bir varış noktası haline gelmesi ve pazar payının her büyüklükteki kongre için artırılmasına
katkıda bulunmak için çalışmalarımız çok yönlü devam ediyor. İstanbul, mevcut değerlerini bir turizm
potansiyeli olarak harekete geçirmek konusunda artık bir refleks kazanmıştır. Bunun oluşumunda
ICVB'nin sürdürdüğü etkin tanıtım ve pazarlama çalışmalarının rolü büyüktür.
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"İSTANBUL TREND DESTİNASYON HALİNE GELDİ"
Ayrıca isabetli kamu ve özel sektör yatırımları İstanbul'un sıçramasına olanak sağlamıştır. İstanbul algısı
tüm dünyada yükseldi ve 'Trend Destinasyon' haline geldi. İstanbul, kongre turizminde dünya 9.su oldu.
Bu büyük bir başarı. İstanbul sahip olduğu ulaşılabilirlik, toplantı ve kongre merkezlerinin kalitesi ve
sayısı, konaklama olanaklarındaki kalite ve alternatifler, tarihkültür ve doğa gibi kendi öz zenginlikleri ve
hizmet kalitesi ile dünya çapında bir kongre şehridir. İstanbul ayrıca Türkiye kongre sektörünün lokomotifi
durumundadır."

ta...
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İstanbul, ICCA istatistiklerine göre 2000'li yılların başında 40'ıncı sırada yer alırken, 2009 yılında 17'inci
sıraya yükseldi. 2010 yılından bugüne yükselerek tercihlerde üst sıralarda yer alan İstanbul, 2014 yılı
raporunda da dünya kongre turizminin destinasyon tercihlerinde parlayan yıldızı olarak 9'uncu sırada yer
aldı.
"HEDEFİMİZ İLK 5 ARASINDA YER ALMAK"
Toplam ziyaretçi sayısı anlamında da İstanbul'un, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen 3'üncü kenti
konumunda olduğunu belirten İbrahim Çağlar, "İstanbul'u dünyanın en çok ziyaret edilen kenti yapma
yolunda çalışmalar da devam edecek. 1997 yılında açılan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi BürosuICVB,
bugüne kadar çok önemli atılımlar yaptı. Tabii biz bunu aldığımızdan daha iyi bir noktada bırakmak için
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uğraşacağız. 2023 yılı için hedefimiz ilk 5 şehir arasında yer alabilmek" dedi.

•

Türkiye, Seyahat ve Turizm Rekabet

Raporu'nda kaçıncı sırada?
YASAL UYARI: TurizmdeBuSabah.com haber portalında yayınlanan köşe yazısı/haber/fotoğraf/video'nun tüm hakları
Boyut Yayın Grubu'na aittir. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden köşe yazısı/haber/fotoğraf/video'nun bir kısmı
veya tamamı kullanılamaz. Tüm yasal hakları saklıdır.
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Sea Garden Resort, personeline 16 bin

saat eğitim verdi

(Yayınlanan okuyucu yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan TurizmdeBuSabah.com ve Boyut Yayın Grubu sorumlu tutulamaz.)
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ZAFER ALKAYA
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Diğer Haberler
• Calista Luxury Resort, Rusya'nın en çok dinlenen radyosu ile anlaştı
• Turizm camiasının acı kaybı...
• Hotels.com araştırdı! Uluslararsı seyahatlerde konaklama tercihlerini neler
şekillendiriyor?
• İngiltere turizminin gündemi Bodrum'da belirlenecek
• THY 2015 yılının ilk çeyreğinde 373 milyon TL net kâr elde etti
• TAV, kârını yüzde 51 artırdı
• ICCA 2014 sonuçlarını açıkladı; İstanbul, dünya kongre tercihlerinde ilk 10'da!
• Turhan Kaşo'nun devre mülkleri yeniden satışta!
• Kocaaliler: Turizm sektörünün en büyük sorunu "istihdam"
• Irak Havayolları, Antalya uçuşlarına başlıyor
• Av turizmi ihalelerinin iptali için kampanya başlatıldı!
• Antalya'da alarm zilleri çalıyor...
• Bahattin Yücel kaleme aldı... 2015 sezonu nasıl geçecek?
• Turizme "Anneler Günü" dopingi...
• Yılda 16 bin saat eğitim verdi, müşteri memnuniyetinde zirveye oturdu
• IATI Online Seyahat Seminerleri Ege'de!
• İşte turistler için dünyanın en ucuz ve en pahalı ülkeleri...
• Havada tavan fiyattan geri adım yok ama bayramda zam kapıda
• Önce Lufthansa sonra THY için bomba alarmı!
• European Challenge Tour 2015, Belek'te gerçekleşti
• TÜGİAD Başkent'ten direkt uçuş istiyor
• Arıcı: Tahsisleri sağlık turizmine uygun verebiliriz
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