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SPOR TURİZMİ SEKTÖR OTURUMU 

Arif ERGÜDEN  

1978 Aydın doğumlu, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunudur. 
Antalya'da Futbol Turizminin gelişimi ve tanıtımı için pek çok projede yer 
almış ve yöneticilik yapmıştır. 1999 yılından bu yana Antalya’da 
gerçekleştirilen Gazi Kupası, Efes Kupası, Antalya Kupası, Dünya Liselerarası 
Futbol Şampiyonası gibi uluslararası önemli projelerin direktörlüğünü 
yapmıştır. Altın Portakal Film Festivali operasyon yöneticiliği ve 
uluslararası pek çok firmanın Antalya'daki toplantı organizasyonlarının 
düzenlenmesinde görev almıştır. 2015 yılında Afyonkarahisar'da ilk defa 
denenen ve bölgede Futbol Turizmi faaliyetini başlatan projenin direktörlük 
görevinde bulunmuştur. Halen Turizm Danışmanı olarak otel ve seyahat 

acentalarına hizmet vermektedir. Turizmde insan kaynakları ve enerji konularında yenilikçi 
çözümler üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Turizmde hizmet kalitesinin ve gelirlerin artmasını 
sağlayan projeleri yönetmektedir. Afyonkarahisar Alternatif Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı'dır. 

 

Dr. Mehmet BAHAR 

1968 yılında İzmit’te Dünya’ya gelen Mehmet BAHAR, ilk orta ve lise 
eğitiminin ardında yüksek öğretimini, Dokuz Eylül Üniversitesi, Aydın 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulunda tamamladı. Akdeniz 
Üniversitesinden Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında Yüksek Lisans 
ve Doktora derecelerine sahiptir. Sektörün her kademisinde görev 
yaptıktan sonra ulusal ve uluslararası bir çok otel zincirinde üst düzey 
yönetici olarak 2014 yılına kadar çalıştı. 2014 - 2019 yıllarında bir aile 
şirketi olan Celextravel’da aktif olarak çalıştıktan sonra, 2019 yılı itibariyle 

sektörde kazandığı deneyimlerin yeni öğrencilere aktarılması amacıyla Kapadokya Üniversitesi’nde 
“Turizm ve Otelcilik” konularında önlisans, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde dersler vermeye 
başladı. Halen bu görevini devam ettirmektedir. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, Skal 
International Antalya, Turizm Yazarları Derneği ve Futuristler Derneği gibi bir çok STK’daki 
üyelikleri aktif bir şekilde devam etmekte olup, www.turizmdays.com adlı turizm portalında güncel 
konulara ait köşe yazıları yazmaktadır. 

 

Onur Oktar ZENGİN 

1976 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1998 yılında Akdeniz 
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan mezun 
olmuştur. Okul dönemi itibariyle farklı otellerde özellikle Önbüro 
bölümünde çalışmıştır. 2011 yılına kadar turizm profesyoneli olarak 
yurtiçi ve yurtdışında otelcilik ve acentecilik yapmıştır. 2011 yılında 
kurduğu Antalya merkezli Kozetur Seyahat Acentesi ve Taşıma firmasını 
yönetmeye devam etmektedir. 2001 senesi itibariyle Spor Turizmi ve 
incentive alanlarında pazarlama çalışmaları yapan Oktar Zengin, birçok 

Uluslararası organizasyonun Türkiye’ye alınmasında ve gerçekleştirilmesinde pay sahibi olmuştur. 
Evli ve bir çocuk babasıdır. 

 

* Davetli konuşmacılar isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.  


