
Pazar
50 yıllık tecrübesi ile sektöründe ilk ve öncü şirket 
olan Setur, Turizm, Duty Free İşletmeciliği, Marina 
İşletmeciliği ve Özel Havacılık alanlarında faaliyet 
gösteriyor. 
 Sektöründeki yenilikçi uygulamalar ve sosyal 
sorumluluk yaklaşımı ile farklılık yaratan bir 
kuruluş olarak Setur, kaliteli ürün ve hizmetleri 
sürdürülebilir stratejilerle hayata geçiriyor ve 
tüketicisinin gözünde en çok sevilen marka olma 
başarısını sürdürüyor. Ayrıca bireysel ve kurumsal 
tüm seyahat ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetleri 
tek bir çatı altında toplamayı başarmış bir yapı 
olarak, misafirlerine profesyonel çözümler sunuyor.  
 Setur’un pazar payı faaliyet gösterdiği sektörlerde 
%9 ile %30 arasında değişiyor. Duty Free, alanında 
en büyük Türk markası olarak %23 pazar payına 
sahip. Turizm sektöründe sunduğu ürün ve 
hizmetlere göre, pazar payı %9 ile %20 arasında 
değişiyor. Marinacılık sektöründe de Akdeniz 
çanağının en büyük marinalar zinciri olarak, 11 
marinası ile %26 pazar payına sahip.
 Setur yurtiçindeki başarısını yurtdışına da 
taşıyarak, her alanda uluslararası bir marka 
olmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 
yurtdışında Marina yatırımlarına ek olarak, Duty 
Free ihalelerinde yer alıyor ve turizmdeki inovatif 
projeleri ile yurtdışı iş ortaklıklarını geliştirerek, 
faaliyet kollarında büyümesini sürdürüyor.

Başarılar
Faaliyet gösterdiği sektörlerdeki gelişmeleri 
yakından takip ederek, müşterilerine her zaman 
üstün-kaliteli ürün ve hizmetler sunan Setur, yurtiçi 
ve yurtdışındaki kuruluşlardan, 2006 - 2012 Capital, 
“En Beğenilen Seyahat Acentesi”, 2013 Business 
Initiative Directions; “Kalitede Uluslararası Yıldız”, 
2013 Voyager, “En İyi Müşteri Hizmetleri’, 2006-
2014 Skalite, ‘Dış Turlar, Turizm Acentesi, Duty 

Free İşletme ve Satış Şirketi, Yerel Rezervasyon ve 
Dağıtım Sistemi, Kongre - Toplantı Organizasyon 
Acentesi, Online Sehayat Rezervasyonları - 
Hizmetleri Acentesi, Marina İşletmeciliği, Turizm 
Yayını, 2014 Felis Ödülleri; engelsiz.setur.com.tr 
ile En İyi Mobil Site, 2015 Stevie Awards, engelsiz.
setur.com.tr ve Engelsiz Turizm Faaliyetleri, Yılın 
İş Geliştirme Başarısı - Medya&Etkinlik, Seyahat 
ve Servis Endüstrisi - Gümüş Madalya gibi çeşitli 
ödüllere layık görülmüştür. 

Tarihçe
Setur, 1965 yılı ortalarında, gümrükten muaf 
mağazaların ülkemizde faaliyet göstermesine olanak 
tanıyan yasanın çıkarılması üzerine, Koç Holding 
tarafından kuruldu. Şirket, günümüzde de Duty 
Free hizmetlerini sürdürüyor.

 1970’li yılların başında Türkiye’de turizm 
sektöründeki hareketliliğe paralel olarak, Setur 
turizm faaliyetlerine başladı. 1978 yılında 
faaliyete geçen Setur Marinas ile de bugün 
Akdeniz çanağının ve Türkiye’nin en büyük zinciri 
konumunda.
 1990 yılında Koç Holding’in havacılık birimi 
olarak kurulan Setair markası ile misafirlerine özel 
jetler, helikopterler ve deniz uçağı ile güvenli, 
konforlu uçuş imkanı sunuyor. Setur ayrıca 2001 
yılında Türkiye’nin en büyük online turizm portalı 
bookinturkey.com’u da bünyesine alarak, turizmde 
e-ticaret faaliyetlerine başladı.
 Her geçen gün faaliyet gösterdiği sektörlerde 
hızla büyüyen Setur, 2002 yılında ISO 9000-2001 
standartları ile hizmet kalitesini tescil ettirdi.
 Koç Topluluğu Turizm Grubu’nun bir üyesi olan 
Setur, tüm yurda yayılan havalimanları, kara sınır 
kapıları ve deniz limanlarında 15 bin m2’yi aşkın 23 
lokasyondaki 38 gümrüksüz satış mağazası, sayıları 
200’ü aşkın yetkili ve sanal satış acenteleri ile 304 
noktada sunduğu seyahat hizmetleri, Türkiye’nin 
ve Akdeniz çanağının en büyük zincirini oluşturan 
11 Marinası, özel hava taşımacılığı filosu ve 1.500’e 

yakın deneyimli çalışanı ile 50 yıldır ülke turizmine 
ve ekonomisine sağladığı katkının gururunu taşıyor.
 Tüm paydaşları için artan oranda katma değer 
yaratan Setur’un sürekli ve değişmeyen hedefi, 
tüm aktivitelerini uluslararası standartlarda 
kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, toplumsal 
sorumluluk anlayışı ve çevreyi koruma prensipleri 
ile yürütüyor.

Ürün
Setur Duty Free tüm yurda yayılan havalimanları, 
kara sınır kapıları ve deniz limanlarında 15 bin m2’yi 
aşkın 23 lokasyonda bulunan 38 mağazası ile 
gümrüksüz satış mağazaları işletmeciliği yapıyor.
 Setur Marinaları, Akdeniz çanağının en büyük 
zinciri konumunda olup Kalamış-Fenerbahçe, 
Yalova, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, 
Kaş, Finike, Antalya, Midilli ve Ören olmak üzere 
toplam 11 marinası ve 5 binden fazla yat bağlama 
kapasitesi ile hizmet veriyor.
 Filosunda, son teknolojiye sahip dört jet, iki 
helikopter ve bir deniz uçağı bulunan Setair, 
tecrübeli uçuş ekibi ile güvenli ve konforlu bir uçuş 
deneyimi sunuyor. 
 Setur Seyahat Acentesi kurulduğu günden 
bu yana, yurtiçi ve yurtdışında başarılar elde 
etti. Yurtiçi ve yurtdışı tur operatörlüğü, uçak 
bileti satışı, kongre ve etkinlik organizasyonları, 
sunulan yerel hizmetler, Setur’un turizm 
alanında verdiği hizmetlerin çatısını oluşturuyor. 
Abercrombie&Kent, Orient Express ürünlerinin 
satış hakkına sahip olan Setur, Four Seasons 
Preferred Partner ve Starwood Luxury Privilege 
üyeliği ile misafirlerine özel avantajlar sunuyor. 
 Bireysel seyahate yönelik ürün ve hizmetlerin 
yanı sıra Setur, bugün sayısı 2 bin 500’ü aşkın 
kurumsal şirketin, seyahat ihtiyaçlarını da en doğru 
seçeneklerle karşılamak üzere, profesyonel bir 
turizm danışmanlığı hizmeti de sunuyor. Online 
satış portalı bookinturkey.com, bireysel ve 

kurumsal kullanıcılara online rezervasyon imkanı 
sağlamasının yanında, şirketlere kurumsal seyahat 
yönetimi desteği sağlıyor.
 2007 yılı başından itibaren sürdürdüğü BCD 
Travel marka temsilciliği ile global şirketlerle olan 
kurumsal işbirliklerini güçlendiren Setur, kongre 
sektöründe 30 yılı aşkın deneyimi ile de Uluslararası 
Kongre ve Toplantı derneğinin (International 
Congress and Convention Association-ICCA) bir 
üyesi.

En Son Gelişmeler
Setur, hayalindeki tatili dilediği zaman dilediği 
destinasyonda gerçekleştirmek isteyen misafirleri 
için “Setur kişiye özel” konseptiyle, yıllardır seyahat 
danışmanlığı hizmeti veriyor ve dünyadaki seyahat 
trendlerini takip ediyor. Misafirlerinin farklı seyahat 
deneyimleri yaşatmak amacıyla ürün portföyüne 
alışılmışın dışında seçenekler ekliyor.
 Sedventure markasıyla klasik tatil anlayışını 
değiştiren, tatil ve hobiyi birleştiren Setur, 
sıradışı tatil konseptine yeni bir soluk getiriyor. 
Danışmanlığını Süha Derbent’in yaptığı Sedventure 
turları kapsamında, farklı kentlere, kültürlere, 
doğaya, vahşi yaşam alanlarına düzenlediği kişilere 
özel programlarla, fotoğraf ve seyahat keyfi 
yaşatıyor. 
 Ayrıca Setur, 2014 yılı sonlarına doğru, eşsiz 
“GranTourismo” deneyimi ile sınırsız lüksü bir 
araya getirerek, kendin - sür turlarına yenilikçi bir 
yaklaşım getirdi. Hız tutkunlarına yönelik bu turlarda 
seyahatseverlere Ferrari’nin en son modellerini 
kullanarak, İtalya’yı gezme ve muhteşem İtalyan 
mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı sunuyor. 
 Setur çağrı merkezi ve e-mail ile iş seyahatlerine 
çözüm getiriyor. bookinturkey.com’un şirketlere 
özel geliştirmiş olduğu “Corporate Tool” çözümü 
ile şirketler, merkezi bir şekilde internet üzerinden 
yönetebildikleri sistem sayesinde, iş seyahatleri 
maliyetlerinden ve rezervasyon için ayırdıkları 
zamandan tasarruf edebiliyorlar ve iş seyahatleri 
harcamalarında gözle görülür düşüşler sağlıyorlar. 
Şirketlerin detaylı raporlama ihtiyaçlarını karşılayan 
ve seyahat kurallarının sistem içinde takibini 
yapmalarını sağlayan sistem ile bookinturkey.com, 
bugün iş seyahatlerinde şirketlere çözüm ortaklığı 
sunuyor. 

Promosyon
Setur Duty Free, turizm, marina işletmeciliği ve 
özel havacılık sektörlerinde iletişim ve pazarlama 
faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde yönetiyor. 
Yazılı, görsel mecralarda (gazete, dergi, sinema, 
radyo) ve sosyal medyada hedef kitleye en doğru 
mesajları verecek şekilde, 360 derece iletişim 
planlıyor. Sosyal medyada yaptığı iletişimi tek 

yönlü değil, karşılıklı konuşma esasına dayanarak, 
takipçileri ile sürekli diyalog halinde kurguluyor. 
İletişimlerinin geri dönüşünü ölçümleyip, sonuçlara 
göre tekrar yeni mesajlarını oluşturarak süreci 
döngü halinde sürdürmeye özen gösteriyor.
 Setur Duty Free, Facebook, Twitter, G+, 
Youtube, Instagram, Pinterest, Linkedin ağlarını 
aktif olarak kullanarak, sosyal mecralarda eğlenceli 
yarışmalar, anlık soru - cevap kurguları, çeşitli anket, 
araştırma ve analiz unsurları içeren çalışmalar 
gerçekleştiriyor.
 Bunun yanı sıra sosyal medyada markalarının 
B2B iletişimine de önem vererek, sektördeki 
marka liderliğini vurgulamak için videografik, tanıtım 
videoları, reklamlar ve kurgulu yarışmalar hazırlıyor.
 Hedef kitle ile gerçekleştirilen iletişimin yanı 
sıra, yaptığı çalışmalar ile ilgili sosyal medya, arama 
motoru, sektörle ilgili forum, haber siteleri gibi 
internet araçlarını kullanarak dijital PR çalışmalarını 
gerçekleştiriyor.
 Setur genç seyahatseverlere yönelik, yenilikçi 
ve çağdaş projeler yaratmak, bu projeler ile 
hedef kitlenin Setur markalarının yeni kuşağı da 
kapsayan, modern, teknolojik ve çağdaş algısını 
artırmaya yönelik birçok aktivite gerçekleştiriyor. 
Gerçekleştirdiği etkinliklerle markaları, gençler 
arasında duygusal bir bağ kurmaya teşvik ediyor 
ve gençleri tur - otel promosyonlarından haberdar 
ederek, ilgilerini çekebilecek projeleri hayata 
geçiriyor.

 Kullanıcı dostu, mobil uyumlu web sitesi ile 
ziyaretçilerinin verianalizini yaparak, segmentasyon 
ve kişiselleştirme uygulamalarıyla, görüntüleyip 
satın alma yapmamış ziyaretçilerini takip ediyor, ilgi 
alanına göre veya ilgi alanı dışındaki kategorilerden 
en çok beğenilen ürünleri online sunuyor ve 
kampanya yönetimi yapabiliyor. 
 Setur, engelli dostu web sitesi “engelsiz.setur.
com.tr” ile görme engelli misafirler için Türkiye’de 
ilk defa tesis betimlemesi yapan ve kredi kartı ile 
rezervasyon imkanı sunan bir web sitesi geliştirdi. 
Benzer sorumluluk bilinciyle İED (İşitme Engelliler 
ve Aileleri Derneği) işbirliğiyle de “İşaret Dili 
Eğitmenlik Eğitimleri”ni hayata geçirdi.
 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (OSGD) 
ile Meslek Lisesi Koçları Programı kapsamında, 
Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğrencilerine 
Koçluk yapıyor, kişisel gelişim araçlarını uyguluyor 
ve öğrencilerle sene içinde müze ve şirket ziyareti 
gibi aktiviteler gerçekleştiriyor. 

Marka Değerleri
Setur, Türkiye’nin ilk seyahat acentalarından biri 
olmanın getirdiği misyonla çalışmalarını sürdürüyor. 
Kuruluşundan itibaren daima “güvenilir ve kaliteli 

hizmet” imajıyla ön planda olmayı, bu değerlerini 
güçlendirmeyi prensip olarak benimsiyor. Setur, 
turizm sektöründe lider marka olarak, sosyal 
sorumluluğa odaklanmayı bir şirket kültürü olarak 
benimsiyor ve faaliyet gösterdiği tüm alanlarda 
engelleri kaldırmayı, rakiplerine de örnek olmayı 
hedefliyor.
   Setur, sivil toplum kuruluşlarının gücüne inanarak; 
duty free, turizm, marinalar, havacılık, ekonomi 
ve tüketici hakları alanlarında faaliyet gösteren 
ulusal ve uluslararası STK’lar nezdindeki etkinliğini 
arttırmak için, önemli sivil toplum kuruluşları ile 
olan işbirlikleri üzerine çalışmalarda bulunuyor.
   Setur ulusal dokuz, uluslararası yedi Sivil 
Toplum Kuruluşu’nda toplam 19 çalışanıyla 
faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca öncelik verdiği Sivil 
Toplum Kuruluşları içerisinde belirli görevler ve 
sorumluluklar alarak aktif çalışıyor. 

www.setur.com.tr
 
 

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Setur

›		Setur, Türkiye’nin ilk Duty Free işletmesi.

›		2 bin 500’ün üzerinde şirketin iş seyahatlerinde 
  çözüm ortağı.

›		Görme engelli misafirler için Türkiye’de ilk defa 
  tesis betimlemesi yapan ve kredi kartı ile 
  rezervasyon imkanı sunan bir web sitesinin sahibi.

›		İED (İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği) 
  işbirliğiyle “İşaret Dili Eğitmenlik Eğitimleri”ni 
  hayata geçiren ilk turizm şirketi.

›		Yurtdışında akademik-profesyonel lisan  
  kursları ve eğitim programlarında aracı kurum.

›		Hayalinizdeki tatil için kişiye özel konsepti ile 
  seyahat danışmanı.

›		Türkiye’de, Ferrari’nin dünya çapındaki kendin-
  sür turlarının satışını yapan yetkili acentesi.

›		2016 Rio Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik 
  Oyunları’nın biletlerinin Türkiye‘de tek yetkili 
  satış acentesi. 

›		2014  Superbrands “Türkiye’nin Süpermarkaları” 
  içindeki tek turizm markası. 

›		2005 yılından bu yana uzun vadeli stratejilerle, 
  çevre dostu hedef ve aksiyonlar belirleyen 
  marka.


