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Komuta kademesi şekilleniyor
03 Ağustos 2015 11:13
Yüksek Askeri Şura toplantısı, Başbakan Davutoğlu
başkanlığında başladı.

İstanbul'da yapılan kongre sayısı yüzde 280 arttı

'Çözüm süreci yeni baştan ele alınmalı'
03 Ağustos 2015 14:04

01 Ağustos 2015 11:36 (Son güncelleme 01 Ağustos 2015 11:48)

ICVB Genel Müdürü Yavuz İstanbul'da yapılan kongre sayısının son 10 yılda yüzde
280 arttığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Arınç, "Hangi partiyle koalisyon
kuracaksak kuralım Çözüm Süreci'ni ismi dahil,
yöntemleriyle varacağı noktayla yeni baştan ele almaya
mecburuz" dedi.

İSTANBUL  UĞUR ASLANHAN
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Genel Müdürü Özgül Özkan Yavuz, İstanbul'da yapılankongre
sayısının son 10 yılda yüzde 280 arttığını belirterek, geçen yıl şehre gelen kongre turistlerinin yaklaşık
190 milyon dolar döviz bıraktığını söyledi.

Esed rejimine ait savaş uçağı
düştü: 35 ölü
03 Ağustos 2015 12:32

Kongre turizmine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yavuz, İstanbul'un geçen yıl 130
uluslararası kongreye ev sahipliği yaptığını belirterek, 2015 yılında yapılacak kongre sayısının şu anda 97
olduğunu, bu sayının yıl sonuna kadar daha da artacağını söyledi.

Esed rejimine ait bir savaş uçağının İdlib'in
Eriha ilçesindeki çarşıya düşmesi sonucu 35
sivil öldü.

İstanbul'da kongrelerin en çok mayıs, haziran ve eylül aylarında düzenlendiğini dile getiren Yavuz, ancak
kongrelerin yıl boyu devam etiğini, bu yüzden düzenlendikleri kente senenin her döneminde ziyaretçi
kazandırdığını ifade etti.

Ölümün kıyısından 'nakille' döndü

Yavuz, Türkiye'nin kongre sektöründe lokomotifi konumunda olan ve son 10 yılda etkinlik sayısını
yüzde 280 artıran İstanbul'un kongre sayısı bakımından diğer illere göre açık ara önde yer aldığını
belirterek, şehrin tek başına ülke kongre gelirlerinin yüzde 70'ini sağladığını vurguladı.
İstanbul, geçen yıl şehirde düzenlenen 130 kongre ile bu alanda dünya 9'uncusu olduğunu dile getiren
Yavuz, "İstanbul artık ilk 10'daki yerini sağlamlaştırmıştır. 2010 yılından bu yana son 4 yıldır dünyanın ilk
10 kongre şehri arasında yer alan İstanbul, ağırladığı 75 bin 864 delege ile dünya 8'incisi durumundadır.
Dünya sıralamasında İstanbul'u 30 kongre ile Antalya, 12 kongre ile İzmir ve 10 kongre ile Ankara takip
etmektedir" diye konuştu.
İstanbul'a geçen yıl 75 binden fazla delege geldi
Yavuz, 2014'te İstanbul'da düzenlenen uluslararası kongrelere katılan delege sayısının 75 bin 864 olarak
belirlendiğini kaydederek, 2015 için bu rakamın henüz belirlenmediğini, ancak kesinleşmiş olan 97
kongre için 57 bin delegenin İstanbul'a geleceğini, rakamın da yıl sonuna kadar çok daha fazla artacağını
bildirdi.
Bu yıl İstanbul'da düzenlenecek önemli kongrelere de değinen Yavuz, "20. Uluslararası Soroptimist
Kongresi", "Dünya Sağırlar Federasyonu Kongresi", "Uluslararası Epilepsi Kongresi" ve "Dünya Veteriner
Kongresi"nin bunlardan bazıları olduğunu aktardı.

03 Ağustos 2015 11:11

Antalya'da Wilson hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği
başlayan 10 yaşındaki Yıldız, Bursa'da beyin ölümü
gerçekleşen çocuğun organlarının nakledilmesiyle
hayata tutundu.

Manş Tüneli'nde ölüme ve
polise karşı çifte mücadele
03 Ağustos 2015 11:30

Fransa'dan İngiltere'ye trenle geçmeye
çalışan göçmenler, Manş Tüneli'nde hem
canlarını tehlikeye atıyor hem de polisten
kaçmak için mücadele veriyor.

İlk doğum gününe mezarlıkta kutlama
03 Ağustos 2015 11:24

"Kongre turistleri geçen yıl İstanbul'a 190 milyon dolar kazandırdı"
Yavuz, kongre turistlerinin yüksek turizm algıları ve gelişmiş gezi kültürleri ile gittikleri destinasyonla sınırlı
kalmayıp, farklı yerleri de gezme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Kesin verilerimiz olmamakla
birlikte İstanbul'a kongre için gelen delegelerin, ağırlıklı olarak civar illeri, mevsim ve hava koşullarına
bağlı olarak da Ege ve Akdeniz'i tercih ettiklerini söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

http://www.aa.com.tr/tr/haberler/566357istanbuldayapilankongresayisiyuzde280artti

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden faciasında
yaşamını yitiren madencilerden İsmail Gürses'in kızı
Hümeyra'nın ilk yaş günü babasının mezarı başında
gözyaşlarıyla kutlandı.
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İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü
Mart 2016'da açılacak

Uluslararası istatistiklerin kongre delegelerinin gitmiş oldukları şehirlerde ortalama kalış sürelerinin 3,5
gün olduğunu ve 2 bin 500 dolar harcadığını gösterdiğini anlatan Yavuz, ortalama hesap yapıldığında
geçen yıl İstanbul'a gelen 75 bin 864 uluslararasıkongre delegesinin şehre yaklaşık 190 milyon dolar
döviz bıraktığının söylenebileceğini, bu yıl da yüksek rakam beklediklerini ifade etti.

03 Ağustos 2015 11:48

"Kedi yolu" diye adlandırılan bölümünde kopma
meydana gelen İzmit Körfez Geçişi Asma
Köprüsü'nün Mart 2016'da faaliyete geçeceği
bildirildi.

Türkiye 190 ülke arasından 19'uncu
Yavuz, coğrafi konumu, tarihi ve kültürel zenginlikleri, gelişen alt yapısı ve turizm potansiyeli ile
Türkiye'nin bu sektör için cazibesinin her geçen yıl arttığını dile getirdi.
Türkiye'nin dünya sıralamasında geçen yıl 190 kongre ile 19'uncu olduğu bilgisini veren Yavuz, "Yapılan
yeni havalimanı, kongre merkezi ve konaklama tesisi yatırımları, devam eden yeni projeler ve yeni yeni
popüler hale gelmeye başlayan destinasyonlar ile önümüzdeki yıllarda bu sayının artacağına hiç şüphe
bulunmadığını söyleyebiliriz. Yani ilerleyen yıllarda üst basamaklara yükseleceğiz" dedi.
Uluslararası kongre sektörünün bir kente katkısının sadece gelen turistin yaptığı harcama olmadığını
ifade eden Yavuz, bu etkinliğin dövizden çok daha fazla faydasının olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Komuta kademesi şekilleniyor
03 Ağustos 2015 11:13

Yüksek Askeri Şura toplantısı, Başbakan Davutoğlu başkanlığında başladı.

'Çalışanlarımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik'
03 Ağustos 2015 16:17

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, "Çalışanlarımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik. Toplu
sözleşme sürecinde de aynı anlayışla masaya oturduk" dedi.

AK Parti ve CHP heyetleri son kez toplandı
03 Ağustos 2015 14:37

Hükümet kurma süreci kapsamında AK Parti ile CHP heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler
bugün son kez yapılıyor.

Tutuklu 4 savcı Ankara'da
03 Ağustos 2015 13:49

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı ile 3
savcı ve eski İl Jandarma Komutanı, Sincan F Tipi Cezaevine nakledildi.

Çin donanmasından gövde gösterisi
03 Ağustos 2015 14:37

Çin donanması, Güney Çin Denizi'nde gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikatta, J11 savaş uçakları ve
054 tipi fırkateyn gibi yeni silahlarını ilk kez sergiledi.
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