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ICCA’dan Türk turizmine destek açıklaması
Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Birliği (ICCA) CEO’su Martin Sirk ve ICCA Avrupa
Başkanı Juan Jose Garcia, Uluslararası Kongre Turizm Fuarı IMEX'te, İstanbul ve
Türkiye’nin yanında oldukları mesajını verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Frankfurt Kültür ve Tanıtma Ataşeliği ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi
Bürosu (ICVB) tarafından organize edilen Uluslararası Kongre Turizm Fuarı IMEX, 19- 21 Nisan
tarihleri arasında Almanya Frankfurt’ta gerçekleşti. ICVB’nin sektörün çatı kuruluşu Uluslararası
Kongre ve Konvansiyonlar Birliği (ICCA) nezdinde yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu ICCA CEO’su
Martin Sirk ve ICCA Avrupa Başkanı Juan Jose Garcia destek açıklaması yaparak, İstanbul ve
Türkiye’nin yanında olduklarını belirtti.

Fuarın 2. gününde bu yıl özel olarak düzenlenen Türkiye Resepsiyonu sırasında ICCA ve Brüksel
Kongre ve Ziyaretçi Bürosu yetkililerinin de bulunduğu açıklama sırasında sektör temsilcileri
birliktelik mesajı verildi. Açıklamalarında teröre karşı omuz omuza olduklarının altını çizen ICCA
CEO’su Martin Sirk ve ICCA Avrupa Başkanı Juan Jose Garcia, “Avrupa’nın önemli destinasyonlarının
kongre ve toplantı sektörü için İstanbul kültürlerarası anlayışı, bilimsel ve ticari işbirliği dinamiklerini
teşvik eden önemli bir köprü görevi gördüğünün farkındayız.
Terör saldırılarının neden olduğu kongre iptalleri ve temsilcilerin yaşadığı korkuyu atlatmak adına
ICCA birliğinin, İstanbul ve Türkiye’deki tüm meslektaşlarının yanında durma zamanıdır. Hepimiz,
köprü görevi gören İstanbul ve Türkiye’nin güven tazeleme ve işleri yoluna koyma sürecinde
desteğimizi esirgemeden meslektaşlarımızın yanında olmalıyız. Aynı zamanda Türkiye’deki tüm ICCA
üyelerimizin Avrupa’da hedef olan ülkedeki meslektaşları için derin üzüntü içerisinde olduklarını
biliyoruz ve bunun için minnettarız. Böyle zor zamanlarda ICCA çatısı altında bilmeliyiz ki uluslararası
kongre ve toplantı sektörü dünya için iyi anlamda teşvik edici ve kültürel değerleri birleştirici bir
güçtür” ifadelerine yer verdi.
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Bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen IMEX Frankfurt Fuarı’na Türkiye’den 31 䐂㛠rma ve sektör kuruluşu ve
destinasyonları temsilen İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara Kongre Büroları ile Türk Hava Yolları yer
aldı. Fuar süresince davetli alıcılarla yoğun toplantılar gerçekleştirdiklerini dile getiren ICVB Genel
Müdürü Özgül Özkan Yavuz, grup randevuları ve münferit randevuların oldukça yoğun geçtiğini
belirtti. IMEX Frankfurt Fuarı’nda Türkiye’ye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren
Yavuz, Türkiye’nin her zaman dünyanın en önemli kongre turizmi aktörlerinden biri olmaya devam
edeceğini ifade etti.
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