
Pazar
Türkiye'de turizmin gelişimini,1966 yılındaki turistik tesissayısı ile 2004 yılı arasındakifark açıkça ortaya koyuyor.Turizm Bakanlığı'nın 1966yılına dair verilerine göre,Türkiye'de 165 turizm işletmebelgeli tesiste 16 bin civarındayatak bulunuyordu. 2004 yılısonunda bu rakamlar2 bin 500'e ve 440 bineyaklaştı.Yatırım belgelitesislerin dahil olmadığı burakam, söz konusu tesislerintamamlanmasıyla daha dayükselecek. Ancak Türk turizmsektöründeki bu büyüme çokda geniş bir zamana yayılmadı.Hızlı gelişmenin geçmişisadece 20 yıl ile sınırlı.1980'lerde büyümeyebaşlayan sektör, 1990'larda hızkazandı. 1970'lerin sonunda500 bin civarında olan turistsayısının 2004 yılı sonunda20 milyona ulaşması bugerçeği ortaya koyuyor.Turizmsektöründe büyük birharekete neden olan bugelişme sonucu çok sayıdayeni seyahat acentesi kuruldu.TC Turizm Bakanlığı verilerinegöre, 1995'te 2 bin 320 olanseyahat acentesi sayısı, 2004'te%95 arttı ve             4 bin774'e yükseldi.Sektörün öncü şirketlerinden Setur, seyahatacentası pazarında her alanda hizmet veriyor.Ancak, özellikle uçak bileti ve tur satışlarıalanındaki piyasa liderliği ile sektörde öne çıkıyor.Şirket, bu pazarda, kurum ve bireylere yöneliközel hizmet paketleriyle dikkati çekiyor.TC Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre,Türkiye'deki uçak bileti pazarı 2004 yılında

652 milyon Euro düzeyinde gerçekleşti. Setur,%5.3 oranındaki pay ile sektörün ikinci büyükşirketi unvanını almayı başardı. Rakamlar, pazarın%18'ini dört büyük şirketin elinde tuttuğunu,geri kalanını ise 447 acentanın paylaştığını ortayakoyuyor.Setur'un hızla büyüdüğü ve pazarda etkinolduğu alanlardan bir diğeri ise tur programları

pazarı. Bu pazar 2004 yılında 325 milyon Eurodüzeyini yakaladı. Setur, yurtiçi ve yurtdışı turpazarında %6'lık payı ile sektörde üçüncülüğeulaştı.Turizmde yaşanan olumlu gelişme ve turistsayısındaki artışa paralel olarak duty free pazarıda hızlı büyüyor.TC Turizm Bakanlığı'nın verileri,2004 yılında “duty free” pazarının 507 milyonUS$ seviyesini yakaladığını açıklıyor. Bu alandapiyasanın %59'u üç büyük şirketin elindebulunuyor. Aynı verilere göre, Setur, %14 oranlapazarda üçüncü sırada yeralıyor. Geri kalan on altı şirket ise pazarın %41'ini paylaşıyor.
Baflar›lar
Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Setur,2004 yılında Seyahat Acentası, Konaklama veUlaşım Sektörleri Üst Düzey YöneticileriDayanışma Kulübü (SKAL) tarafından En BaşarılıSeyahat Acentesi Ödülü'ne layık görüldü.On line satış portalı www.bookinturkey.com, yineSKAL tarafından En İyi On line Sanal Portal olarak seçildi.
Tarihçe
Koç Topluluğu bünyesindeki Koç TurizmGrubu'nun bir üyesi olan Setur, 40 yılı aşkınsüredir Türk turizminin gelişmesinde önemli roloynuyor. Setur, 1964 yılı ortalarında, gümrüktenmuaf mağazaların Türkiye'de faaliyetgöstermesine olanak tanıyan yasal düzenlemeninçıkarılmasının ardından kuruldu.Türkiye'de duty free mağazacılığın öncülüğünüyürüten Setur, 25 şirketin, 200 mağazayla rekabetettiği alanda hizmet veriyor.Setur'un etkinliği, 1960'lı yıllarda sadecegümrükten muaf mağazacılık kapsamındasürüyordu. 1970'lerde ise bir başka işkolundadaha hizmet vermeye başladı. 1970'li yıllarınbaşında, dünyada gelişen trendlerin de etkisiyle,Diners Club'ın kurduğu Diners Fugazy Travelteşkilatının Türkiye temsilciliğini aldı. Böyleceturizm sektörüne adımını atan Setur, dahasonraki faaliyetlerini Setur World Travel olarakdevam ettirdi.1970'li yılların sonunda Setur bir değişim  dahageçirdi. Gelişen koşullara ayak uydurmak  ve yeniiş modelini oturtmak amacıyla ismini SeturSeyahat Acentası olarak değiştirerek turizmfaaliyetlerine hız verdi.Setur Turizm, bugün dünya turizmindeki başarılıörnekleri gibi, turizm sektöründeki tüm faaliyetalanlarını bünyesinde barındırıyor.Türkiye'nin çeşitli noktalarında farklı turizmhizmetleri sunan acentaları, 30'dan fazla yetkilisatıcısı, duty free mağazaları bulunan şirket,marina ve yat charter hizmetleri alanında dafaaliyet gösteriyor. Çalışan sayısı 500'e ulaşanSetur, genel müdürlüğünü 1996 yılı sonundaİstanbul Altunizade'de bulunan modern binasınataşıdı.
Ürün
Turizm alanında her türlü faaliyeti gerçekleştirenSetur Turizm, dünya çapında elde ettiğibaşarılarla,Türkiye'nin ilk ve öncü turizmşirketlerinden biri haline geldi.Yurtiçi veyurtdışına dönük tur operatörlüğü, uçak biletisatışı, kongre ve seminer organizasyonları, araç
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kiralama servisi ve sunulan diğer yerel hizmetler,Setur'un turizm alanında verdiği hizmetlerinçatısını oluşturuyor. Ayrıca şirket,The Cruise Lineve Orient Express ürünlerinin Türkiye yetkilisatıcısı olarak hizmet veriyor.Setur Turizm, 2003 yılında Türkiye'nin enbüyük on line turizm portalı bookinturkey.com'ubünyesine alarak, internet sektöründe debüyümeye başladı.
En Son Geliflmeler
Setur, dünyada gelişen “cruise” turizmi trendinedeniyle son yıllarda bu alana da yöneldi.Gerçekleştirdiği işbirliği ile bu alanın önemlikuruluşlarından biri olan Princess Cruise'ınTürkiye temsilciliğini aldı.2004 yılı sonunda ise, dünyaca ünlü          TheCruise Line markasının Türkiye temsilciliğiniüstlenerek, bu alandaki liderliğini pekiştirdi.Setur, İngiltere'den vize alacak olanlaradanışmanlık hizmeti vermeye başladı. 2004yılında yapılan anlaşma ile İngiltere vize işlemleriİstanbul'da artık Setur aracılığıylagerçekleştiriliyor.Müşterilerinden gelen talepler ve yeni trendlerdoğrultusunda hizmetlerini geliştiren Setur,

hediye çeki uygulamasına başladı. Bu doğrultuda100, 250 ve 300 YTL'lik hediye çekleri bütünSetur ofislerinde satışa sunuldu.
Promosyon
Setur, iletişim çalışmalarını, geleneksel mecralarınyanı sıra alternatif kanallarda da gerçekleştiriyor.Bu kapsamda öncelik gazete, dergi, radyo veTV'ye yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu kanallardasatışın yanı sıra butik ilan faaliyetlerinde debulunuluyor. Setur ayrıca internet başta olmaküzere diğer kanalları da hizmetlerinin tanıtımı vepazarlanması amacıyla kullanıyor.Şirket bu etkinliklerinin yanı sıra kendisine bağlıolan üç markası Setur,The Cruise Line ve

Bookinturkey’yi bu mecralarda tanıtmaya devamediyor.
Marka De¤erleri
Setur,Türkiye'nin ilk seyahat acentalarından biriolmanın getirdiği misyonla çalışmalarını sürdürüyor.Kuruluşundan itibaren Setur, daima “güvenilir vekaliteli hizmet” imajıyla ön planda olmayı, budeğerlerini güçlendirmeyi prensip olarakbenimsiyor. Özellikle Koç Holding'e bağlı birşirket olması, bu değerlerden doğan gücünüdaha da artırıyor.
www.setur.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Setur,Türkiye'deki seyahat acentaları içinde, tümürünleri aynı çatı altında toplayan tek seyahatacentesi konumunda.
Setur, Divan Grubu, Setur Marinaları ve AvisTürkiye ile aynı çatı altında yer alıyor.
BookinTurkey.com 2001 yılında yazılımınıgeliştirdiği Kurumsal Rezervasyon Sistemi ile,2002 Şubat ayında kurumsal seyahat pazarına dagirdi.

Setur

153SUPERBRANDS


