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GENEL BİLGİLER 

Doğu Marmara Bölgesi’nin yeni hedef pazarı olan Hint Düğün Organizasyonlarına yönelik olarak önde 

gelen düğün organizasyon firma temsilcileri, Hindistan’daki Hindistan Düğünleri ile ilgili yazan dergi 

editörleri ve gazetecilere bölgenin düğün turizmi potansiyeli, konu ile ilgili öne çıkan destinasyonlar ve 

popüler turistik değerlerini tanıtmayı amaçlayan III. Doğu Marmara Fam-Trip etkinliği 29-30 Eylül 2018 

tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Antalya, Muğla ve İstanbul illerinin de tanıtıldığı etkinlik kapsamında, 

tanıtımı yapılacak duraklardan biri TR42 Bölgesi olmuştur. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Türk Hava Yolları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ve 

sponsorluğunda gerçekleştirilmiş olan etkinliğe; 13 katılımcısı Hindistan’daki önde gelen düğün 

organizasyon firmalarından temsilciler ve gazeteciler olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım 

Müşavirliği temsilcisi, otel yetkilileri ve MARKA personeli katılım sağlamıştır. Hint Düğün 

Organizasyonları kapsamındaki beklentilere paralel olduğu düşünülen Sakarya ve Bolu’da bulunan 

tesislerin gezilmesi söz konusu olmuştur. Ayrıca etkinlik sonunda İstanbul’da Hint Düğünlerine ev 

sahipliği yapabilecek olası otel yönetimleri ve Hindistan’dan gelen düğün organizasyon firmaları 

temsilcilerini bir araya getiren bir sektör toplantısı (B2B) gerçekleştirilmiştir.  

Turizm ve bölge tanıtım çalışmaları, MARKA tarafından kurulduğu 2009 yılından itibaren, Bölge Planı 

ve Bölge Planı ile ilgili alt strateji belgelerince belirlenen amaçlara yönelik olarak düzenlenmektedir. 

Bölge Planı’nda 2023 için hedef konulan 500 bin yabancı turist ve 2,1 ortalama kalış süresine ulaşmada 

belirlenen adımlar uygulanmaktadır. Bu kapsamda önemli bir organizasyon becerisi gerektiren ve 

somut sonuçlar üreten Fam-Trip etkinliklerinin ilki 2012 yılında Doğu Marmara ölçeğinde yine bölgenin 

hedef pazarı olan Orta Doğu’ya yönelik olarak başarıyla gerçekleştirilmişti. 2016 yılında ikinci kez 

gerçekleştirilen Fam-Trip etkinliği ile Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında olmayı 

hedefleyen Doğu Marmara Bölgesi’nin her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden gelişen turizm 

kapasitesi tanıtılmıştır. 2018 yılında düzenlenen üçüncü Fam-Trip organizastonunda ise  yurt dışında 

gerçekleştirilme eğiliminde artış yaşanan Hint Düğünlerinin rotasını Doğu Marmara Bölgesi’ne 

çevirmek amaçlanmaktadır. Bu amacın gerçekleşmesi akabinde hem bölgeye gelen turist sayısında 

hem turizmden elde edilen gelir miktarında artış yaşanacaktır. Bunun yanında, Bölge  otellerinin 

tanıtım ve doluluk oranlarında yükselme olacağı gibi öne çıkan turizm temalarında çeşitlilik sağlanmış 

olacaktır. 

Hindistan’ın hukuki yapılanması içerisinde vatandaşların düğünlerde yaptıkları israfın önüne geçilmesi 

amacıyla, bir düğün için 7.500 $ üzerinde seyreden harcamalar %10 oranında vergilendirilmektedir. Bu 

sebeple ülkede her yıl gerçekleşen 10 milyon civarında düğünün 10.000‘i yurt dışında 

düzenlenmektedir. Her bir düğünün maliyeti 1 ila 20 milyon $ arasında değişmekte olup yıllık toplam 

40 milyar $ seviyesinde bir düğün pazarı mevcuttur. Hintli bir düğün grubu bir toplantı grubuna 

göre yaklaşık olarak 3 kat daha fazla döviz bırakmaktadır. Bu durum birçok ülkeyi  bir tanıtım 

furyası ve düğün turizmi rekabeti içerisine almıştır. Başta ABD, İtalya, Fransa, Meksika, Sri Lanka, 

Türkiye ve Tayland gibi ülkeler Hint düğün turizminden pay almaktadır.  
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Türkiye’nin tarihi ve doğal zenginlikleri, geniş yelpazeli ürün çeşitliliği, otel kapasitesi ve hizmet kalitesi 

ile Hint düğünlerine ev sahipliği yapma potansiyeli mevcuttur. Bununla birlikte, Hint Düğün Pazarı 

içerisindeki payının artırılması amacıyla reklam ve tanıtım faaliyetlerine özen gösterilmesi, bu 

faaliyetlerin sayı ve niteliğinin artırılması gerektiği düşünülmektedir. 

PROGRAM HAZIRLIK SÜRECİ 

Hindistan Yeni Delhi Kültür ve Tanıtım Müşavirliği’nden H. Deniz ERSÖZ ile iletişime geçilerek Hint 

Düğün Turizmi’nin Türkiye ve TR42 Bölgesi illerinde canlandırılması amacıyla bir bilgi notu ve talep 

yazısı düzenlenmiştir. Bu bilgi notu kapsamında adı geçen iş birliği ve tanıtım organizasyonu daha sonra 

ayrıntılandırılarak bir Fam-Trip programına dönüştürülmüş ve program taslağı Müşavirlik ile 

paylaşılmıştır. Ardından, Hindistan’ın önde gelen düğün organizasyon firmalarının sahiplerinden ve ilgili 

firma temsilcileri ile gazetecilerden oluşan bir Fam-Trip grubu oluşturularak Türk Hava Yolları ve Kültür 

ve Turizm Bakanlığı sponsorluklarında önde gelen düğün turizmi destinasyonlarının programa dahil 

edildiği bir etkinlik gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

Yeni Delhi Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nden gelen resmi yazı akabinde programın TR42 

Bölgesi ayağı kesinleşmiştir. Öncelikle programın eksiksiz ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için 

MARKA personeli iş bölümü ve koordinasyonunu sağlamak adına bir iş kategorizasyonu kontrol listesi 

oluşturulmuştur. Program kapsamında aktif yer alacak personel belirlenmiş ve bu kişiler arasında 

koordinasyon toplantıları düzenlenmiştir. Program öncesinde resmi yazı ile Genel Sekreterlik 

makamından olur alınmıştır.  

Hindistan Düğün Turizmi Fam-Trip Programının Doğu Marmara Kalkınma Ajansı için ayrılan kısmında 

bölgede konu ile ilgili potansiyel sahibi olduğu düşünülen Sapanca ve Abant’taki otel yönetimleri ile 

iletişime geçilmiş; hem bu otellerin tanıtımlarının yapılması hem de konaklama ve yemek 

organizasyonlarının üstlenilmesi konusunda onay alınmıştır.  

Program kapsamında konukların ulaşımlarının sağlanması amacıyla MARKA tarafından, 2 gün boyunca 

kullanılacak 2 adet VIP araç kiralanmıştır. Katılımcılar için program detayları, sponsor logoları, gezi 

rotası, önde gelen otel bilgileri ve bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel mirasın öne çıkarıldığı el 

broşürlerinin basımı gerçekleştirilmiştir. Programın görünürlük ve tanıtımının sağlanabilmesi adına el 

broşürlerinin basımı, katılımcı yaka kartlarının ve 4 Mevsim Turizm Kataloglarının dağıtımı, araç önü 

tabelalarının oluşturulmasınıın yanısıra MARKA logolu çantalarda yöresel ürün takdimi de 

gerçekleşmiştir.  

Program öncesinde, MARKA’nın sosyal medya hesaplarından konuya ilişikin bilgilendirme yapılmış, 

yerel basına bilgi verilmiş ve basın notu hazırlanmıştır. Ayrıca sorumlu olunan 5 ilin Kültür ve Turizm 

Müdürlükleri ile Sakarya ve Bolu Yatırım Destek Ofisleri’ne de hazırlıkları yapılan organizasyonun 

ayrıntıları ile ilgili bilgi verilmiştir. 
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Şekil 1: Katılımcı Yaka Kartı Örneği 

  

PROGRAM DETAYLARI 

Program 29 Eylül akşamı katılımcıların Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişlerini müteakip karşılanmaları 

ve Sakarya Sapanca’ya geçilmesi ile başlamıştır. İlk gün Güral Sapanca Otel’de akşam yemeği 

düzenlenmiştir. 30 Eylül sabahı yine aynı otelde verilen kahvaltının ardından Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansı’nın düzenlediği toplantı gerçekleştirilmiştir. Topantıya Doğu Marmara Genel Sekreteri Dr. 

Mustafa ÇÖPOĞLU, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı personeli, Güral Sapanca Oteli satış müdürü 

Oğuzhan CEBECİ, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Kaan Yılmaz, Hindistan düğün organizasyon 

firmalarından temsilciler ve gazateciler katılım sağlamıştır.  

Şekil 2: Katılımcı Profili 

S.NO Katılımcı  Adı- Soyadı Kurumu 

1 Sunny Chotwani Dream Indian Weddings 

2 Ashish Bora  PERFEXION Weddings/Events 

3 Nimit Mehta R2S Events & Weddings 

4 Kanika Mehta Gazeteci 

5 Kunal Lungani Chapter 2 Events 

6 Rasalica Sarda Rohit Bal Luxury Weddings 

7 Ali İmran Wedding Planner 

8 Reiti Phalpher Riveting Wedding and Events 

9 Sachit Mittal Innocept Studio 

10 Vimal Roy Bhola  Rudra Events 

11 Karishma Upadhyay Gazeteci 

12 Neeta LAL Gazeteci 

13 Angelina Ambrose Tourism Board - Grup Koordinatörü 

14 Kaan Yılmaz Kültür ve Turizm Bakanlığı Mihmandar 



   
 
 

 

Eylül 2018  Sayfa 6/24 

 

ETKİNLİK RAPORU 

Yapılan açılış konuşmasının ardından toplantı kapsamında gerçekleştirilen MARKA sunusunda, 

bölgenin tanıtımı ve düğün turizmi konusundaki avantajları, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın 

tanıtımı, programın içeriği ve gezilecek yerler konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Güral Sapanca 

Oteli’nin tanıtım videosu ile Sakarya tanıtım filmi de toplantı kapsamında katılımcılarla paylaşılmıştır. 

Misafirlerin soruları yanıtlanmasının akabinde tesis incelemesi gerçekleştirilmiş ve misafirler Bolu 

Abant’a götürülmüştür. 

Taksim İnternational Hotel’de düzenenen Hint konseptli öğle yemeğinin ardından tesis tanıtımı 

gerçekleştirilmiştir. Ardından lokasyon olarak bu otelin oldukça yakınında yer alan Büyük Abant 

Otelinin tanıtımı yapılmış, tesislerin göl manzaralı örnek odaları ve sosyal imkanlarına yönelik 

faaliyetler anlatılmıştır. Bu iki otelin herhangi bir organizasyon gerçekleştirilmesi durumunda bir arada 

düşünülebileceği ve bu sayede 600’ün üzerinde yatak kapasitesine sahip olabileceği belirtilmiştir. 

Ayrıca misafirlerin düğün organizasyon sürecinde talep edebilecekleri animasyon,  gölün görsel olarak 

kullanımı gibi çeşitli düğün konsepti talepleri konusunda otel yönetimleri bilgilendirilmiştir. 

Son olarak MARKA ve Taksim İnternational Otel’in katılımcılara takdim ettiği bölgenin yöresel 

lezzetlerinden oluşan ikram paketi ve otel - bölge tanıtımını içeren katalogların dağıtılması ile 

katılımcılar Fam-Trip organizasyonunun son durağı olan İstanbul’daki Hilton Bosphorus Otel’e 

bırakılmıştır.  

Ardından 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Hint Düğünleri Organiasyonlarına yönelik 

organizasyon firmalarından temsilciler ve konuya ilişkin potansiyeli mevcut olan otel yönetimleri 

arasında gerçekleşecek birebir iş görüşmeleri (B2B) etkinliğine katılım sağlamaları adına bölge 

otellerine bilgilendirme yapılmıştır. 

Şekil 3: Program Gezi Rotası
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DEĞERLENDİRMELER VE BEKLENEN SONUÇLAR 

Hindistan’dan gelen gezi ekibinin bir düğün organizasyonu yaparken hedeflediği kriterlerden biri otelin 

bulunduğu yerin sahip olduğu doğal güzellikler ve iklim koşulları konusundaki avantajlar olmuştur. 

Özellikle deniz kenarı ve göl kenarında bulunan tesisler katılımcılara görsel olarak daha ilgi çekici 

gelmiştir. Ayrıca düğünlerin büyük kısmının açık havada yapılması tercih edildiği için bu konuda iklim 

koşullarının elverişliliği bir avantaj olarak görülmüştür. 

Düğün organizasyonları için ev sahipliği yapabilecek potansiyel otellerde katılımcıların dikkat ettiği bir 

başka kriter ise otellerdeki oda ve yatak kapasitesi olmuştur. Hint düğünleri ortalama 500-600 misafirin 

katılımı ile gerçekleştiğinden dolayı bölge otellerinin oda ve yatak kapasiteleri görece düşük 

kalabilmektedir. Bu sebeple birbirine fiziki olarak yakın şekilde konumlanmış otellerin iş birliği 

çerçevesinde ortak organizasyonlara kendilerini açmaları bölge potansiyelinin artırılması açısından 

faydalı olacaktır. 

Otellerin sahip olduğu imkânların geliştirilmesi de bölgedeki tesislerin Hint düğün turizmine 

açılabilmeleri konusunda önem arz etmektedir. Özellikle çeşitli animasyon ve eğlence faaliyetleri, 

süslemeler ve düğün dekorasyonu konusunda sunulabilecek geniş yelpazeli ürünler, havai fişek ve göl 

veya deniz avantajının daha aktif kullanılabilmesi için seçenekler üretilmesinin tercih edilebilirlik 

açısından avantajlı olacağı düşünülmektedir. 

Hintlilerin tercihlerinde dikkate aldıkları konulardan biri ise düğün yapılması planlanan tesisin 

erişilebilirlik ve ulaşım kolaylığı olmaktadır. Bu sebeple tesisin konum olarak görece kolay ulaşılabilecek 

bir yerde kurulmuş olmasının yanında özellikle hava ve karayolu ulaşım vasıtalarının aktifliği ve 

avantajları rekabet açısından burada önem kazanmaktadır. 

Hintlilerin tercihlerinde en temel belirleyicilerinden biri de lüks, gösteriş ve şaşaa olagelmiştir. Burada 

kaliteli ürünlerin varlığı ve tesisin verdiği hizmetlerin çeşitliliği ön plana çıkmaktadır. Gösterişli ve lüks 

alanlar düğünlerin gerçekleştirilmesinde ön plana çıkmaktadır. 

Katılımcıların program sırasında talep ettikleri bilgiler ve yönelttikleri sorular ışığında TR42 Bölgesi’nde 

yer alan tesislerin düğün turizmine ek olarak toplantı ve davetlerin düzenlenmesi konusunda da 

etkinliğinin artırılabileceği anlaşılmıştır. Bu sayede bölgenin, farklı turizm temalarının geliştirilebileceği 

ve düğün turizminin yanında, Hindistan’dan gelecek iş veya sosyal amacı grupların davet ve toplantıları 

için de iyi bir alternatif olabileceği anlaşılmıştır. 

Katılımcıların birçoğu Hindistan’daki düğün organizasyon firmalarını temsil eden kişilerden 

oluşmaktadır. Program sonunda katılımcılar ve Türkiye’deki otellerden temsilciler ve düğün turizmi ile 

ilgilenen diğer paydaşların bir araya getirildiği birebir iş görüşmelerine (B2B) bölge otellerinden The 

Ness Termal Hotel ve Wellborn Luxury Hotel katılım sağlamıştır. 
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Şekil 4: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tanıtıcı Sunumu 

 
 

PROGRAMA İLIŞKIN GÖRSELLER 
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