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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de özellikle turizm sektöründe pandeminin yarattığı travma-
ları atlatmaya, yaralarını sarmaya çalışırken, ülkece Akdeniz, Ege ve Karadeniz’den gelen felaket 

haberleriyle sarsıldık.

Antalya ve Muğla’da çıkan, söndürülmeleri bir haftayı aşan orman yangınlarının etkisi henüz 
geçmeden, Karadeniz’den sel haberleri geldi. Kastamonu, Bartın, Sinop ayrıca Van’da yaşanan 

sel felaketlerinin acı sonuçlarını izlemeye devam ediyoruz.

Bir yanımız yanıyor, diğer yanımız sular altında; iklim krizine ne zaman, nasıl ‘dur’ diyeceğimiz ise 
halen belirsiz… Sürdürülebilir bir dünyayı dolayısıyla sürdürülebilir bir turizmi daha çok konuş-
maya başladığımız şu günlerde yaşadığımız bu afetler; kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yetilerini ne yazık ki ellerinden aldığımızı bir kez daha gösterdi. 

Bu son olsun, bu son...

Turizmde değişen trendler, mimari tasarımlara da yansıyor
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi’nin yeni sayısında, turizm açısından önemli konuları ele alıp, 
okurlarımıza aktarmaya çalıştık. Kapak konumuz olarak belirlediğimiz Mimaride Değişen Trendler 

dosyamızda, yatırımcıların ve müşterilerin otel tasarımlarından beklentilerini araştırdık.

Dosyamızda otel yatırımlarında mimarinin rolünü ele alırken, yıllar içerisinde değişen yaklaşım-
lara da göz attık. Turizmde, seyahat ve konaklamada trendler değişirken, pandeminin getirdiği 
birtakım gereklilikler bu değişimlere dahil oldu. Son dönemde otel müşterisinden gelen güven-
likli, kolay erişilebilir, teknolojiye uyum sağlayabilen tasarım taleplerine, sosyal mesafenin doğru 
ayarlandığı ortak alanlar, hijyen konusunda şeffaflık gibi unsurlar da eklendi. Enerji tasarruflu ve 

doğaya saygılı tasarımlar ise her zamankinden daha fazla öne çıkıyor. Detaylar, haberimizde…

Pandemiyle birlikte doğaya dönüşte görülen artış, kamp ve karavan turizmine taleplerin her 
zamankinden daha yüksek oranlara ulaşmasını beraberinde getirdi. Dolayısıyla, karavan üretimi 
ve karavan ürünleri tedarikinde pazar büyümeye başladı. Buna rağmen, taşıdığı büyük potan-
siyelle ülkemizde hak ettiği yere ulaşmamış olan ve dış pazarlardan yeterince pay alamayan 
kamp-karavan turizminin bu alandaki fiziksel alt yapının gelişmesi, yeni kamp ve park alanları-
nın faaliyete geçmesiyle sağlanacağı öngörülüyor. Uzmanların görüşleriyle zenginleştirdiğimiz 

dosyamız, ilerleyen sayfalarda…

Ülkemizin az bilinen, yeni yeni keşfedilen, kültürel önemi yüksek destinasyonlarına sayfa-
larımızda yer vermeye devam ediyoruz. Yeni sayımızda, taşıdıkları sırların henüz küçük bir 
bölümü ortaya çıkmış olmasına rağmen tarihe ışık tutan üç önemli kültürel mirasımızı incele-
dik. Göbeklitepe, Çatalhöyük ve geçtiğimiz günlerde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan 
Arslantepe Höyüğün’nün taşıdığı değerleri, dergimiz aracılığıyla okuyucularımıza aktarmaya 

çalıştık…

Keyifli okumalar,
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi

İklim krizine ‘dur’ demek için
daha neyi bekliyoruz?
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Otel mimarisinde yeni yaklaşımlar, yatırımcı ile 
otel müşterisinden gelen taleplere göre evriliyor

Gelişen zaman ve teknoloji, tüm dünyada 
yaşam standartlarını ve alışkanlıkları 

değiştirmeye devam ediyor. Teknolojinin 
gelişimine paralel olarak otel mimarisi 
ve kullanılan malzemeler de değişiyor. 
Alanında uzman mimarlar, teknolojinin otel 
mimarilerinde artık daha güvenli ve konfor 
şartlarını arttıran çözümler sunduğunu 
ifade ediyor. Öyle ki geçmişten günümüze 
tasarlanan yapılar, tasarrufu, erişilebilirliği ve 
sürekliliği olan yapılara evriliyor. Teknolojinin 
gelişimiyle birlikte yapı malzemelerinin 
çeşitliliği artıyor, konaklama tesislerindeki 
konfor koşulları iyileşiyor, elektromekanik 
sistem alternatiflerinin özellikleri gün 

geçtikçe gelişiyor. Mimarlar, ürün ve hizmet 
çeşitliliğinin artması, küresel ısınma gibi 
unsurların otellerin tasarımında da etkili 
olduğunu söylüyor. Günümüzde otellerin 
mimarisinin, bulunduğu çevreyle uyumlu 
olmasının öne çıktığını belirten profesyoneller, 
yeni nesil mimarilerde enerji tasarruflu 
binaların öne çıktığına dikkat çekiyor. 

Pandemi döneminde ağırlıkla 
kişisel alanlar tasarlandı
Pandeminin hayatımızda değişime neden 
olmadığı bir nokta neredeyse kalmadı. 
Değişimlerin yaşandığı yerler arasında özellikle 
ortak yaşam alanları, ilk sırada bulunuyor. 

Değişen seyahat ve konaklama alışkanlıkları, teknolojideki gelişmeler ve pandemi koşulları, otel mimarisinde yeni 
yaklaşımlara sahne oluyor. Son dönemde otel misafirinin tercihlerinde daha da öne çıkan güvenlik ve erişilebilirlik, 
teknolojinin de yardımıyla yeni otellerin mimarisinde yer buluyor. Otel mimarileri, kaçınılmaz olarak pandemi 
koşullarından da etkileniyor. Ortak alanlarda artırılan sosyal mesafe ve azaltılan ortak mekan tasarımı, pandeminin otel 
tasarımını ne ölçüde etkilediğini gösteriyor. Ayrıca, çevreye duyarlılık konusunda gerek otel yatırımcılarında gerekse otel 
müşterisinde artan bilinç, enerji tasarruflu ve doğaya saygılı tasarımları günümüzde neredeyse zorunlu kılıyor…
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Pandemi sürecinde uygulanan sosyal mesafe 
ve hijyen kuralları ile birlikte otellerin yaşam 
alanları da yeniden dizayn edilmeye başladı. 
Bu süreçte yatırımcılardan ağırlıkla sosyal 
mesafe üzerine talepler aldıklarını belirten 
mimarlar, oda içi dizaynlarda daha çok kişisel 
alanların yaratılması konusunun öne çıktığını 
söylüyor. Bir diğer nokta ise,  pandemi ile 
birlikte temizlik konusu daha da önemli hale 
geldi. Otellere girişte tüm eşyaların odalara 
taşınmadan önce dezenfekte edilmesi 
gibi süreçler başlarken, el dezenfektanları 
vb. misafirlerin kolay ulaşabileceği hale 
getirildi. Oturma düzenlerinin daha geniş 
alana yayılması gerektiğinden toplu 
kullanılan mekanlar, olması gerektiğinden 
daha büyük olacak şekilde tasarlanmaya 
başlandı. Profesyoneller, bu süreçte 
otel yatırımcılarından özellikle daha 
şeffaf, temizliğin yapıldığını misafirlerin 
görebilmesini sağlayan tasarım taleplerinin 
geldiğini belirtiyor. Pandemi sürecinde otel 
mimarilerinde yapılan başlıca değişiklikler 
arasında; odaların süit özellikli hale 
getirilmesi, standart odaların özel oda 
konseptine dönüştürülmesi, projelere tekil 
villa-bungalov-çadır vb. alanların eklenmesi, 
genel mekanlardaki wc sayılarının azaltılması, 
restoranlarda masa yerleşimlerinin 
seyrekleştirilmesi, havuz kenarlarındaki 
alanların mesafe kurallarına göre yeniden 
düzenlenmesi gibi çeşitli revizyonlar yer 
alıyor.

Mimarlar, proje henüz düşünce 
aşamasındayken sürece dahil olmalı
Bir otel projesi tasarlanırken otel mimarisinin 
çevre ile uyumu, konfor, güvenlik, misafirlerin 
zaman geçirebileceği özgür alanlar gibi dikkat 
edilmesi gereken birçok nokta bulunuyor. Bu 
noktada, otel yatırımlarında mimari tasarım, 
konfor ve güvenilirliğin öneminin büyük 
olduğunu belirten sektör profesyonelleri, 
proje henüz düşünce aşamasındayken 
mimarların sürece dahil olması gerektiğini 
vurguluyor. Mimarların, otel müdürleri ve 
yatırımcı ile beraber tüm sürece liderlik 
etmediği projelerin inşaat aşamasında oluşan 

proje ve detay değişikleri ise yatırım maliyetini 
yükseltiyor. Mimar otel tasarımında; 
yatırımının konseptinin belirlenmesi, 
dekorasyonu, yapının çevreye uyumu,  
otel işletmecisinin işlerini kolaylaştıracak 
fonksiyon ve akış şemalarının oluşturulması 
gibi konularda rol oynuyor. Projenin daha az 
maliyet ile oluşturulması, ortaya çıkacak olası 
karışıklıkların önlenmesi, projenin zamanında 
teslim edilmesi, konsept ve çevre uyumu gibi 
detayların doğru biçimde şekillenmesi adına 
mimarların, yatırım aşamasından itibaren 
otel projelerine dahil olması önem taşıyor.

“Doğru kurgulanmayan yatırım, 
başarılı olamaz”
Otel projelerinde uzmanlaşmış mimarlar, 
yatırım sürecinde en önemli aşamanın 
planlama adımı olduğunu ifade ediyor. Hangi 
konseptte olursa olsun, doğru kurgulanmayan 
bir yatırımın başarılı olmayacağını belirten 
profesyoneller, otel yatırımcılarının planlama 
aşamasına daha fazla önem vermeleri 
gerektiğini söylüyor. Mimarlar, yatırım kararı 
almadan önce şu noktalara dikkat edilmesi 
gerektiğini vurguluyor; derinlemesine 
analizler yapılmalı, sektörün hangi alanında 
hangi ihtiyaca cevap verileceği ve müşteri 
kitlesi nitelikli olarak değerlendirilmeli… Otel 
yatırımcılarının yeni mimari yaklaşımlara karşı 
önyargılı olmaması gerektiğine dikkat çeken 
profesyoneller, sürekliliğin sağlanmasına 
yönelik yapılan yatırımların işletme 
faaliyete geçtikten sonra mali yönde fayda 
sağlayacağını söylüyor. 

Modern dünyanın tasarım zevklerine 
uyum sağlayan tesislerin değeri artacak
Bugün, otel konseptlerinin bazıları dünyanın 
her ülkesinde aynı standartlarda tasarlanırken 
bazıları ise farklı dizaynlarla karşımıza 
çıkabiliyor. Mimari tasarım fikrinin otelin 

yatırım stratejisine göre şekillendiğini belirten 
sektör profesyonelleri, otel tasarımlarında 
kimi zaman standart uygulamalar ön planda 
olurken bazen de standart dışı yaklaşımların 
hedeflendiğini ifade ediyor. Dünya genelinde 
seyahat eden kitleler artık aynı mekanlarda 
aynı yerleri görmekten ziyade alternatif 
rotalara yöneliyor. Bu noktada özellikle 
marjinalleşen veya özgün tasarımlı mekanlar 
öne çıkıyor. Bazı otel mimarileri ise eşsiz 
şekilde tasarlanabiliyor. Proje tasarım süreci, 
yatırımcı tarafından mimara verilen bir 
şartnameye göre yönetilebildiği gibi mimar 

tamamen özgür bırakılarak da planlama 
yapılabiliyor. Oteller, sundukları konforun 
yanı sıra yarattıkları mimari manzaralar ile 
de misafirlerine farklı deneyimler sunabiliyor. 
Bu mimari yapıların şekillenmesinde ise otel 
konsepti, bulunduğu bölge, tarihi kaynaklar, 
misafir çeşitliliği, yaşam mottosu etkili 
olabiliyor. Profesyoneller, modern dünyanın 
tasarım zevklerindeki çeşitliliğe uyum 
sağlayabilen turizm tesislerinin değerinin her 
geçen gün artacağı ifade ediyor. 
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Turizm sektörünün çeşitli alanları için otel yapılarının mimari 
tasarımları oldukça farklılık göstermektedir. Örneğin uluslararası bir 
otelcilik zincirine ait şehir otellerinin hangi ülkede veya şehirde olursa 
olsun aynı tasarım unsurlarını, marka algısını, standart uygulamaları 
barındırması beklenirken, dünyada eşi olmayan özel konsept bir otel 
kompleksinin marjinal tasarımları olabilmektedir. İki uç noktada ele 
alınabilecek bu örneklerin birinde standart uygulamalar ön planda 
olurken diğerinde standart dışı yaklaşımlar hedeflenmektedir. Kısaca 
belirtmek gerekirse mimari tasarım fikri otelin yatırım stratejisine 
göre şekillenmektedir. Proje tasarım süreci, yatırımcı tarafından 
mimara verilen bir şartnameye göre yönetilebildiği gibi mimar 
tamamen özgür bırakılarak da planlama yapılabilir. Otel yatırımının 
sektördeki hangi alana veya potansiyel müşteri kitlesine hizmet 
edeceği kararından ve yatırım vizyonundan başlamak üzere, mimar 
sürecin hemen hemen her aşamasına dahil olmalıdır. Düşüncenin 
hayata geçirilişinde en küçük detaylarda dahi mimari perspektifle 
değerlendirilen yaklaşımlar, keyifli mekanlarda bir yaşama sahip 
olunması açısından önemlidir. Teknolojinin gelişimiyle birlikte yapı 
malzemelerinin çeşitliliği artmakta ve konaklama tesislerindeki 
konfor koşullarının iyileştirilmesi açısından elektromekanik sistem 
alternatiflerinin özellikleri gün geçtikçe gelişmektedir. 10 yıl öncesini 
bugüne kıyasla keskin çizgilerle ayırabilir miyiz bilemiyorum ama 
milenyum sonrası otelciliğin başarısının, teknolojiden daha çok 
yararlanan, özgünleşen ve marka algısına yönelik çeşitli alanlardaki 
uzmanlıklardan hizmet satın alan bir yaklaşımla kurgulanmasıyla 
doğru orantılı bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir.

Pandemi sonrası dünya genelinde doğayla ve denizle bütünleşen 
alternatif turizme doğru bir eğilim oluştuğu görülmekte
Pandeminin hayatımızda değişime neden olmayan bir noktası 
kaldı mı? Şüphesiz ki dünya genelinde sıkça dile getirilen “yeni 

normal” kavramı, her sektörde olduğu gibi turizmi ve dolayısıyla 
otelleri de dönüştürmekte ve günün ihtiyaçlarına, ülkelerin yasal 
düzenlemelerine ve insanların hassasiyetlerine göre değiştirmektedir. 
Bu noktada, mesafe kurallarına uyumun sağlanması ve hijyen 
standartlarının salgın sonrasına göre revize edilmesi sonucu otel 
mimarileri yeni planlamalara geçmiş bulunuyor. Otel kompleksinin 
el verdiği ölçüde kişisel alanların, villaların, bungalovların, özel 
süit odaların sayılarının artırılmasına çalışılmaktadır. Bu kapsamda 
glamping turizmi de oldukça canlanmış durumdadır. Pandemi 
sonrası dünya genelinde doğayla ve denizle bütünleşen alternatif 
turizme doğru bir eğilim oluştuğu görülmektedir. Bu trendi yakalayan 
çadır-karavan kamplar, glamping turizmi, tekne rotaları, organik 
tarım, kırsal alanlar, dağ turizmi, yayla ve eko turizm gibi alternatif 
turizm başlıklarındaki girişimler çeşitli yatırım fırsatları barındırıyor 
olacaktır. Bu süreçte genel uygulama olarak otellerin her bölümünde 
hem çalışanlar hem de misafirler için mesafe kurallarına uyumun 
sağlanması adına uyarılar, yazılar ve tabelalar konuluyor. Ayrıca çeşitli 
noktalarda dezenfektanlar, maske ve eldiven temin edilebilecek 
yerlerin de oluşturulduğunu görmekteyiz. Bu uygulamaları dışsal 
ilave tedbirler olarak ele alabiliriz. Asıl köklü değişimler mekanların 
kullanımı, tasarımı ve yerleşimlerinde yaşanıyor aslında. Odaların 
süit özellikli hale getirilmesi, standart odaların özel oda konseptine 
dönüştürülmesi, projelere tekil villa-bungalov-çadır vb. alanların 
eklenmesi, genel mekanlardaki wc sayılarının azaltılması, restoranlarda 
masa yerleşimlerinin seyrekleştirilmesi, havuz kenarlarındaki alanların 
mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmesi gibi çeşitli revizyonlar, 
pandemi sonrası otel mimarilerinde yapılan değişikliklerin bir kısmını 
oluşturmaktadır.

Marjinalleşen veya özgün tasarımlı 
mekanlar adından söz ettirmekte
Aslında turizm sektörü çok bilinmeyenli bir denklem gibi ele 
alınmalıdır. Başarının kilidini tek bir anahtar açmaz. Çeşitli 
kombinasyonlarla çok boyutlu düşünmek gerekir. Bu noktadan 
hareketle bir yatırım kararı almadan önce derinlemesine analizler 
yapılmalı ve özellikle sektörün hangi alanında hangi ihtiyaca cevap 
verileceği ve müşteri kitlesi nitelikli olarak değerlendirilmelidir. 
Planlama sürecin en önemli adımıdır. Doğru planlamayı bir de 
sanatsal bir mimari tasarımla bütünleştirdiğimizde elde edilecek 
ürünün, talep gören muhteşem bir esere dönüşme potansiyeli çok 
yüksek olacaktır. Şehir otelciliğinin gelişimiyle birlikte oteller artık 
seyahatlerimizdeki belirleyici ana unsur olmaktan ziyade yardımcı 
veya tamamlayıcı etkisiyle değerlendirilmektedir. İşletmeci veya 
hizmet sağlayıcı kurumun marka algısı ve standart kalitedeki hizmet 
verimliliği belirleyici özellik olarak ön plandadır. Dünya genelinde 
seyahat eden kitleler artık aynı mekanlarda aynı yerleri görmekten 
ziyade alternatif rotalara yönelmektedirler. Burada da marjinalleşen 
veya özgün tasarımlı mekanlar adından söz ettirmektedir. Modern 
dünyanın tasarım zevklerindeki çeşitliliğe uyum sağlayabilen turizm 
tesislerinin değerinin her geçen gün artacağı otoriteler tarafından 
öngörülmektedir. Turizm yatırımları teknolojiden maksimum ölçüde 
faydalanmalıdır. Yakın bir gelecekte yapay zekâ ve robotik teknolojiler, 
turizmin devamlılığını sağlamak ve çağa ayak uydurmak adına 
sektörün her alanına entegre edilmesi gerekecektir. Hangi konseptte 
olursa olsun, doğru kurgulanmayan bir yatırım başarılı olamaz. Onun 
için otel yatırımcı ve yöneticilerine tavsiyem planlama aşamasına 
uygulama aşamasından daha fazla önem vermeleridir. Hedefe 
doğru gidilmiyorsa işin neticesinde yoldaki başarının bir önemi 
kalmayacaktır.

Mimari tasarım fikri otelin yatırım stratejisine göre şekillenmektedir

Hayati Küçük
ARGEPLANO Proje Süreç Yönetimi A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı



28. Yıl Spa Equipments

And many more...

Spa-Edition mevcut ve potansiyel iş sahiplerine
wellness ve spa tesislerinde, tasarım, geliştirme
değiştirme ve işletme konularında; mimarlara ise
bu tesisi projelendirme, yeniden yapılandırma
ve dekore etme konularında danışmanlık hizmeti
sağlamaktadır.

Proje
Tasarım
Uygulama

www.spa-edition.com      www.cansukozmetik.com
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Otel, hizmet sektörünün en önemli yapı taşlarından birisi... Çoğunluğu 
yabancı ziyaretçilerden oluşan otellerde tercih sebepleri arasında 
mimarinin de etkin rolü bulunuyor. Doğal olarak otel yatırımlarında mimari 
tasarımın ve buna bağlı olarak konfor ve güvenirliğin önemi büyüktür. 
Tasarımınızın özgünlüğü ve bulunduğu lokasyonun simgesi haline gelmesi 
öncelikli kriterler arasında yer almaktadır. Mimarlar projenin düşünce 
aşamasında sürece dahil olarak otel müdürleri ve yatırımcı ile beraber 
tüm sürece liderlik etmelidir. Otel yatırımlarında net kararlarla projeye 
başlamak çok önemlidir. Otelin bir zincire bağlı olup olmayacağından hedef 
kitlenin belirlenmesine kadar birçok kriter sizin tasarımınıza yön verecek 
unsurlardır. Daha anlaşılır bir örnekle marka otellerin kendi oluşturdukları 
tasarım kriterleri ve şartnameleri bulunmaktadır. Bu her markada farklılık 
göstermektedir. Yangın planlarından mutfak ekipmanlarına kadar tüm 
detayları etkilemektedir. Bu sebeple proje tasarlanmadan önce bu 
kararların net şekilde verilmesi gerekir, aksi durumda inşaat aşamasında 
sürekli proje ve detay değişikleri ile yatırım maliyetinizi yükselterek zaman 
kaybına sebep olduğu için geç açılışla maddi kayıplar yaşamaya başlarsınız.

Bugünün şartlarıyla yarınlara da uyumlu 
yapılar tasarlamaya çalışıyoruz
Teknolojinin gelişimine paralel olarak otel mimarisi de kullanılan 
malzemelerin daha güvenli ve konfor şartlarını arttıran çözümleri 
beraberinde getiriyor. Daha fazla tasarrufu, erişilebilirliği ve sürekliliği 
olan yapılar tasarlamayı da mümkün kılıyor. Bugünün mimari tasarımı 

ile dünün mimari tasarımını karşılaştırmaktan ziyade bugünün 
şartlarıyla yarınlara da uyumlu yapılar tasarlamaya çalışıyoruz. Yeni 
yaklaşımlarımızda fonksiyonelliği, güvenliği, konfor ve hijyen şartlarını 
daha üst düzeye çıkartan ziyaretçinin kullanımı kolaylaştıran özgün 
mimari çözümlere öncelik veriyoruz. Bu noktada otel yatırımcıları 
yeni mimari yaklaşımlara karşı önyargılı olmamalı ve sürekliliğin 
sağlanmasına yönelik yapılan yatırımların işletmenin faaliyete 
geçtikten sonra mali yönde yararlarını göreceklerini bilmelidirler. 
Öncelikli olarak ziyaretçilerin tercih sebepleri olan güvenlik, konfor 
ve erişilebilirlik gibi hizmetin kısıtlanmasından ziyade arttırılması 
yönünde teşvik edici olmalıdır.

Yatırımcıların bilmesi gereken en önemli unsur, sunulan 
hizmetten tasarruf, ziyaretçiden tasarruf anlamına gelir
Pandemi bizlere en az temasla tüm mahallere güvenli ve hijyenin 
ön planda olduğu çözümler üretmemiz gerekliliğini bir kez daha 
gösterdi. Yapmış olduğumuz otel projelerinde tasarım kriterlerimiz 
arasında pandeminin getirmiş olduğu farklı dinamikleri göz önünde 
bulundurmamız sebebiyle köklü değişimler yerine basit revizyonlara 
başvurarak çözmemizi sağladı. Fakat birçok otelin bu süreçte köklü 
değişimlere gitmek zorunda kaldığını gözlemledik. Bu süreçte 
ziyaretçilerin ortak kullanımında olan mahallerde işletme davranışları 
tamamıyla değişti. Fiziksel mesafenin sağlanması amacıyla birer 
boşluk arayla koltuklarda oturma düzenine geçilmesi, müşteriye 
sunulan çatal kaşık gibi servis araçlarının ambalajlı olarak sunulması,  
Resepsiyondan müşteri ilişkilerine kadar ziyaretçilerle diyalog 
kurmayı gerektiren alanlara şeffaf pleksi ya da cam bariyerlerin 
kurulması, mahallere büyüklerine göre bakanlığın belirlemiş olduğu 
kişi sayısına göre ziyaretçi alınması, taze hava ve egzoz kanallarının 
devreye giriş sürelerinin aralarının düşürülerek daha yoğun 
çalışmasının sağlanması gibi birçok tür değişiklik yapıldı. Yatırımcıların 
bilmesi gereken en önemli unsur, sunulan hizmetten tasarruf etmek, 
ziyaretçiden tasarruf etmek anlamına gelir. Pandemi sürecinin 
etkilerinin uzun süre hissedileceği öngörüsüyle hareket etmeleri 
gerekmektedir, geçici çözümlere başvurmamalıdırlar. 

Yeni yaklaşımlarımızda fonksiyonelliği, güvenliği, konfor ve hijyen şartlarını 
daha üst düzeye çıkartan özgün mimari çözümlere öncelik veriyoruz

Şahin Sarı
Şahin Sarı Mimarlık CEO’su, Mimar
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Bir otel projesi tasarlanırken; çevre ile 
uyumu olması, misafirlerin kendileri rahatlığı 
hissetmeleri ve onların otelde kaldığı sürelerde 
hoşça vakit geçirebilecekleri alanların olması 
gibi detayların göz önünde bulundurulması 
çok önemlidir. Bütün bu detayların hatasız ve 
zamanında planlanması için mimarların tasarım 
aşamasının en başından itibaren projede yer 
almaları gerekmektedir. Otel binası görsel şovun 
başlangıcı olarak nitelendirilebilir. Baktığınızda 
sizi içine çeken bir mimari etki yaratmadığında 
tercih olmaktan çıkar. Mimariye ruhunu veren, 
insanların ilgisini toplayıcı bir dizaynda olması 

demektir. Bu sebeple, başlangıç kararı aşaması 
itibariyle mimarlar konuya dahil olmalıdır. On yıl 
öncesine göre artık oteller daha teknolojik ve 
çevreye saygılı yapılar haline geldi. Günümüzde 
otellerin mimarisinin, bulunduğu çevreyle 
uyumlu olması öne çıkmaktadır. Ayrıca otellerin 
on yıl önceye göre iletişim ve teknolojik 
altyapıları daha gelişmiş ve misafirlerinin 
ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak düzeydedir. 
Yeni nesil binaların çevreye duyarlı ve çevreyi 
önemseyen bir yapıda olması önem arz 
etmektedir. Yaygın binalardan çok dikey bina 
olarak kompakt bir dizayna bürünmesi ve smart 
kombinasyonlarla canlı renkler içermesi yeni 
nesil mimarinin ön saflarında yer almaktadır. 

En önemli nokta, sosyal donatıların 
daha geniş metrekarelere 
yayılmasını sağlamaktır
Pandeminin hayatımızdaki etkilerini, otel 
tasarımında da görmekteyiz. Örnek vermek 
gerekirse temasın ve sosyal mesafenin 
azaltılması için, açık alanları daha fonksiyonel 
ve etkili kullanmak için çeşitli değişikliklere 

gidiyoruz. Otel mimarisindeki değişimlerin 
pandeminin çok etkisi altında kaldığını 
düşünmüyorum fakat önemsenen en 
önemli nokta, sosyal donatıların daha geniş 
metrekarelere yayılmasını sağlamaktır. Daha az 
temas oluşturan basit çizgiler öne çıkmaktadır. 
pandemi sürecinde yayınlanmış olan tüm 
deklarasyonlar ve genelgeler ışığında sosyal 
mesafe kuralarından, hijyen kurallarına kadar 
gerekli planlama ve politikalar devreye girmiştir. 
Aralıklı, mesafeleri koruyan bir yerleşim planı 
çerçevesinde daha çok sosyal donatı alanı 
kullanılmaktadır. Ayrıca bulaşın olmaması 
için tüm önlemlere uyulmasına azami olarak 
dikkat edilmekte ve ek olarak alınması gereken 
bütün önlemler alınmaktadır. Bu süreçte 
yatırımcıdan aldığımız talepler, özellikle sosyal 
mesafe üzerinde yoğunlaştı. Fakat bunun 
geçici bir durum olduğunu düşünüyoruz. Oda 
içi dizaynlarda ise daha çok kişisel alanların 
yaratılması konusu öne çıkmakta. Otel yatırımcı 
ve yöneticilerine tavsiyemiz ise, çevreye 
duyarlı, insana duyarlı yapılanma ve yapılaşma 
ön planda tutulmasıdır. 

Mimar, otel yatırımının en başından yani 
yatırımın fizibilitesinden, ihtiyacından 
başlayarak, teslimine kadar otel yatırımının 
içinde olmak zorundadır. Mimarın projeye 
katkı sunması, yapılacak olan yatırımının 
konseptinin belirlenmesi, dekorasyonu, 
yapının çevreye uyumu, otel fonksiyonlarının 
otel işletmecisinin işlerini kolaylaştıracak 
fonksiyon ve akış şemalarının oluşturulması 
ve bunun gibi birçok sebepten dolayı 
mimarın otel tasarımındaki rolü büyüktür. 
Gelişen zaman ve teknoloji ile birlikte 
insanlar yeni yaşam biçimleri ve alışkanlıklar 
kazanmakta. Ayrıca teknolojinin gelişmesi 
ile birlikte yapı malzemelerinin değişmesi, 

insanların alışkanlıklarının değişip daha 
teknoloji odaklı hale gelmesi, ürün ve hizmet 
çeşitliliğinin artması, küresel ısınma gibi 
unsurlar otellerin tasarımında etkili olmakta. 
Daha az enerji tüketimi, karbon salınımını 
azaltma gibi faktörleri mimarın dikkate 
alması ve bu faktörlerin tasarımı etkilemesi 
gerekir. Mimaride on yıl öncesine göre 
öne çıkan unsurlara; enerji tasarrufu, yeni 
teknolojileri barındıran ve enerji tasarrufu 
sağlayan ısıtma, soğutma, havalandırma 
sistemleri, yapının izolasyon kayıplarının 
önlenmesi, teknoloji bağlantılı ihtiyaçların 
dekorasyonda gerekli hale gelmesi (çok 
basit bir örnek vermem gerekirse artık 
otel odalarında insanların cep telefonlarını 
rahat şarj edebilmesi için USB prizlerinin 
yapılması) gibi onlarca örnek verilebilir.

Otel yatırımcılarına tavsiyemiz, temizlik, 
enerji verimliği ve teknolojiye daha çok 
yer verecek kararların alınıp, planlamanın 
buna göre yapılmasıdır
Pandeminin mimariye etkisine bakarsak, 
zaten önemli olan temizlik konularını 
daha da önemli hale getirdi. Otellere giriş 
anından itibaren tüm eşyaların odalara 
taşınmadan önce dezenfektasyon ve 

temizlik sürecinin başlaması sağlandı. 
Dezenfektasyon malzemeleri, misafirlerin 
kolay ulaşabileceği hale getirildi. Oturma 
düzenlerinin daha geniş alana yayılması 
gerektiğinden toplu kullanılan mekanlar, 
olması gerektiğinden daha büyük olacak 
şekilde yapılmaya başlanıldı. Otellerin 
oda, lobi, wc, restoran, havuz kenarı 
gibi bölümlerinin mimari tasarımlarında 
daha çok ve daha büyük açık alanların 
oluşturulması, kapalı alanlarda ise çok çok 
iyi havalandırmanın yapılması, insanların 
birbirlerinden uzak, daha rahat kullanımını 
sağlayabilecek şekilde planlamalar yapılması 
gibi uygulamalar öne çıkmaya başladı. Bu 
süreçte, otel yatırımcılarından bu konuda 
aldığımız talepleri; daha şeffaf ve temizliğin 
yapıldığını misafirlerin görebilmesini 
sağlayan tasarımlar, dezenfektasyonların 
otomatik olarak sık sık yapılmasını 
sağlayacak detayların oluşturulması 
şeklinde belirtebiliriz. Gerek pandemi 
dolayısıyla gerekse çağın gidişatına göre 
otel yatırımcılarına tavsiyemiz, temizlik, 
enerji verimliği ve teknolojiye daha çok yer 
verecek kararların alınıp, planlamanın buna 
göre yapılmasıdır. 

Günümüzde otellerin mimarisinin, bulunduğu 
çevreyle uyumlu olması öne çıkmakta

Mimaride on yıl öncesine göre öne çıkan unsurlara 
enerji tasarrufu sağlayan ısıtma, soğutma, 
havalandırma sistemleri örnek verilebilir

Saadet Abdik
Mimar

İsmail Öz
Büromet Mimarlık Tasarım Turizm 

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mimar
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Bir otel yatırımında mimar, öncelikle işlevsellik, 
daha sonra işletmeci firmanın kurumsal 
kimliği ve vazgeçilmez olarak sürdürülebilirlik 
konularını bir araya getirerek, bunları çağdaş 
estetik ve mimarlık anlayışı içinde harmanlar. 
İşverenler açısından doğru yaklaşım, 
yapılabilirlik etütleri tamamlanır tamamlanmaz 
mimarın projeye dahil edilmesidir. Mimar, 
işverenin de katılımıyla ihtiyaç programı 
hazırlığı ile başlayarak; ardından fikir projesi, 
ön proje, kesin proje ve uygulama projesi 
aşamalarına devam eder. Genel olarak, 
yatırımcıların öncelikle bütçe, sonrasında da 
süre ve işletme ilkeleri açısından, stratejik 

kararlarını netleştirdikten sonra mimara 
dönmeleri gerekiyor. Gerek anahtar adetleri 
ve projeye dağılımı gerekse işletme mantığı ile 
otelin kurumsal kimliği, konu mimara gelmeden 
önce kararlaştırılmış olmalı. Otel yatırımcılarına 
ve yöneticilerine, yeni kuşak konukların ihtiyaç 
senaryolarını iyi incelemelerini ve sunacakları 
hizmetleri buna göre belirlemelerini öneririm. 
Pandemi öncesi her hafta seyahat eden bir 
yönetici artık neredeyse hiç seyahat etmiyor. 
İş otellerinin buna göre biçimlenmesi, gerekli 
durumlarda karantina koşullarının ihtiyaçlarına 
uyum sağlaması beklenecektir. Tatil otelleri 
ise sosyal mesafeyi koruyacak yeni yerleşim 
şemalarına yönelecektir. Açık alanların 
planlaması özellikle öne çıkacaktır. 

Pandemi dönemi mimarlık çalışmalarımızın 
araştırma-geliştirme yönüne daha fazla 
ağırlık vermeyi gerektiriyor
Günümüzde otel mimarisi gerek yeni teknolojik 
haberleşme olanaklarının seyahatlere farklı 
işlevler yüklemesi gerekse pandeminin getirdiği 
beklentiler nedeniyle bir yıl öncesine göre dahi 
oldukça farklılaşmak durumunda kalacak. Bu 

yeni düzene göre biçimlenecek olan yeni iş ve 
ticaret yaşamı, otel mimarisini de etkileyecektir. 
Şu anda görülebildiği kadarıyla, karantina 
koşulları yerleşim planlarından ve işlevlerinden 
başlayarak, konaklama mimarisini köklü 
biçimde değiştirecektir. Bu süreçte teknolojinin 
de yardımıyla teması azaltmak amaçlanıyor. Elle 
kumanda edilen armatürlerin ve kapıların yerine 
otomatik algılayıcılı armatürler öngörülmekte. 
Mekânların doğal havalandırması için açılabilir 
kanatlar önem kazanmakta. Ayrıca, dış alanların 
da daha çok kullanılacağı düşünülerek yaz ve 
kış ortamlarına uygun düzenlemelere ihtiyaç 
olacaktır. Sanat ve mimarlık zorlayıcı koşullar 
altında gelişir ve ilerler. Pandemi dönemi de 
mimarlık çalışmalarımızın araştırma-geliştirme 
yönüne daha fazla ağırlık vermeyi gerektiriyor. 
Binaların işlevsel planlamasını ve kullanıcıların 
binalarda geçireceği zamanın senaryosunu 
yeniden kurgulamamız söz konusu. Bu 
araştırma ortamı, mimar olarak bizleri 
heyecanlandırıyor. Yenilikçi, yeni ufuklara açılan 
yaratıcı bir döneme gireceğimizi müjdeliyor.

Gerek anahtar adetleri ve projeye dağılımı gerekse 
işletme mantığı ile otelin kurumsal kimliği, konu 
mimara gelmeden önce kararlaştırılmış olmalı

Ayşe Hasol Erktin
HAS Mimarlık Ltd.

AB Grup Holding, pandemi sürecinde 
Madnasa Türkbükü, Madnasa Zirve ve 
AB Grup Holding Teknoloji Üssü’nün de 
içinde bulunduğu projeler için Bodrum’a 
150 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiriyor. 
Bodrum’daki yatırımları hakkında detaylı 
bilgi veren AB Grup Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhsin Bayrak, şunları aktardı; 
“Bodrum, turizmde dünyanın göz bebeği. 
Dünya sosyetesinin ve bütün kültürlerin bir 
araya gelebildiği, her şeyi bulabileceğiniz 
bir nokta. Tüm dünyayı gezdim ancak 
dünyada Bodrum kadar güzel başka bir yer 
görmedim. Bu nedenle Bodrum’a alışılmışın 
dışına çıkarak farklı bir konsept ile geldik. 
Madnasa Türkbükü’nde birinci etapta 16 
adet malikane yer alacak. Madnasa Zirve’de 
ise 12 adet 750 metre kare içerisinde 
üzerinde helikopter iniş alanı ve akıllı ev 
sistemli malikaneler olacak. Hedef kitlemiz 
Türkiye’de yatırım yapabilecek, gelir düzeyi 
yüksek yabancı yatırımcılar ve alıcılar.” 
Türkiye’den inşaat malzemeleri tedarik 
etmek için AB Grup Holding Greece’i 

kurduklarını sözlerine ekleyen Muhsin 
Bayrak, “Bu holdingler birbirleri arasında 
ihracat da yapıyor. Türkiye’den inşaat 
malzemelerini tedarik ediyor ve kendi 
holdingimize ihraç ediyoruz. Bu sayede 
hem Türkiye ve Türk firmaları kazanıyor 
hem de yurt dışında Türk ürünleri kullanmış 
oluyoruz. Alt yapısı ve diğer tüm detaylar 
hazır durumda. Pandeminin gidişatına göre 

bu projemizi de kısa süre içerisinde hayata 
geçirmek istiyoruz. Atina’da çok ciddi bir 
inşaat açığı var. Binaların hepsi oldukça 
eski. 100, 150 yaşında binalar mevcut. 
Yedi yıldır Atina’da faaliyet gösteriyoruz 
ve aynı zamanda bölgede büyüklük olarak 
inşaat şirketleri arasında ilk sıralardayız. 
Türk bayrağını burada dalgalandıran tek 
holdingiz” dedi. 

AB Grup Holding’den Bodrum’a 150 milyon dolarlık yatırım

Muhsin Bayrak

GÖRÜŞLER YATIRIMLAR
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Deniz Akyüz / Radisson Collection Hotel, Bodrum Genel Müdürü

Radisson’un Türkiye’deki ilk Premium markası Radisson 
Collection Hotel, Bodrum faaliyete başladı

Türkiye’deki ilk Radisson Collection oteli, 
Bodrum’da kapılarını açtı. Lokasyon olarak 
Türkiye’nin ve Bodrum’un seçiminde neler 
etkili oldu? İlk olarak bu konu üzerine 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Dünya geneline baktığımızda Radisson Hotel 
Grubu, Premium markası olan Collection 
otellerini ülkelerin tarihi, göz alıcı bölgelerine 
konumlandırmayı tercih ediyor. Bodrumun 
en güzel koylarından biri olan, sanat, doğa 
ve tarihin birleştiği Aspat Koyu Radisson 
Collection markası için cezbedici bir etken 
olarak lokasyon seçiminde önemli bir faktör 
olmuştur.

Radisson Collection Hotel Bodrum 
hakkında genel bilgi alabilir miyiz? 
Oda-yatak kapasitesi, toplantı, SPA vb. 
konularında hangi imkânları sunuyorsunuz?
Radisson Otel Grubunun Türkiye’deki ilk 
Premium markası olarak Radisson Collection 
Hotel, Bodrum, eşsiz Aspat Koyu’nda yer 
alıyor. 80 oda & süit odası ile Aspat Koyu’nun 
sakin sularına karşı konumlanan Bodrum’un 
en yeni destinasyonu, misafirlerine tesis 
içerisinde birçok olanak sağlıyor. Tesis 
içerisinde dört adet çok amaçlı toplantı ve 
etkinlik salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları, 
SPA ve fitness merkezi ile misafirlerimize 
kusursuz hizmet sunuyoruz. Ayrıca otelimizin 
içerisinde Akdeniz ve dünya mutfaklarından 
yemekler sunan bir plaj restoranı, bir otel 
restoranı / barı ve bir kahvaltı restoranı 
bulunuyor. SPA alanımızda verilecek olan tüm 
hizmetler 20 yıldan fazla süredir başarı ile SPA 
hizmetleri sağlayan Sanitas Spa & Wellness 
tarafından sunuluyor.

Oteliniz, bulunduğu bölgede rakiplerinden 
hangi yönleriyle ayrılıyor?
Otelin bulunduğu bölgeyi rakiplerinden ayıran 
birçok etken var. Bunlardan birincisi otelin 
Anthaven konut projesi içinde yer alması ve 
bağlı olduğu su kanalları aracılığıyla kendi 
çarşısına giden doğal bir limana sahip olması. 

Liman içerisinde bulunan mağazalar, tekne 
parkı ve restoranlar misafirler için bir cazibe 
merkezi yaratıyor. Diğer bir etken ise otelin 
konumu dolayısıyla komşu olduğu 400 metre 
boyunca uzanan sahil şeridi, misafirlerimize 
bulunduğumuz bu pandemi sürecinde sosyal 
mesafeli tatil deneyiminin yanında Aspat 
Koyu’nun eşsiz güzelliğini de sunması.

Otelinizde ağırlıklı olarak hangi pazarları ve 
segmentleri hedefliyorsunuz? İlk yılınız için 
doluluk hedefiniz nedir? 2021 yaz sezonu 
için doluluklar ve rezervasyonlar beklenen 
düzeyde gerçekleşiyor mu?
Radisson Collection Hotel, Bodrum olarak 
başta Rusya, İngiltere ve Avrupa pazarını 
hedeflemekle birlikte Orta Doğu’nun yüksek 

Radisson Otel Grubunun Türkiye’deki ilk Premium markası olarak Radisson Collection Hotel, Bodrum; kapılarını konuklarına 
açtı. Bölgenin en güzel lokasyonlarından Aspat Koyu’nda konumlanan otel, Anthaven konut projesi içinde yer alıyor. 80 
oda & süit odası bulunan Radisson Collection Hotel, Bodrum 400 metre uzunluğundaki sahil şeridi ile sosyal mesafeli 
tatil imkanı sunarken, dünya mutfaklarından lezzetler ve SPA olanaklarıyla konuklarına keyifli bir tatil vadediyor. Radisson 
Collection Hotel, Bodrum Genel Müdürü Deniz Akyüz ile yeni açılan tesis hakkında konuştuk.
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gelirli lüks tüketim seven kitlesine de hitap 
ediyoruz. İlk yıl doluluklarımızı pandemi 
nedeni ile mevcut durumdan daha düşük 
beklemiş olsak da bulunduğumuz bölgenin 
değerlenmesi, misafirler için otelimizi bir 
cazibe merkezine dönüştürmekte olup yüksek 
doluluk oranlarına ev sahipliği yapıyoruz.

Otelde pandemi koşulları kapsamında 
alınan tedbirleri aktarır mısınız?
Misafirlerimiz daha otele girmeden önce HES 
kodlarını alarak güvenle geldiklerinden emin 
oluyoruz. Otele varış esnasında misafirlerin 
ateş ölçümü gerçekleştirilmesini takiben 
odalarına yerleştirmiş olduğumuz kişiye özel 
hijyen kitlerimizi sunuyoruz. Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayınlanan kuralları titizlikle takip 
ediyoruz. Buna ek olarak misafirlerimiz 
odalarına girmeden önce odalarının nasıl 
temizlendiği hakkında bilgi sahibi olabilsinler 
diye kapılarına temizlik hakkında bilgi 
veren stickerlar yapıştırıyoruz. Bu şekilde 
misafirler daha odaya girmeden odalarının 
nasıl temizlendiği hakkında detaylı bilgiye 
sahip olabiliyor, tatillerine güvenle ve gönül 
rahatlığıyla başlıyorlar. Otel içerisinde ve tüm 
kapalı alanlarda misafirler ve çalışanların 
maske-mesafe-hijyen kuralına uyması için 
tüm yönlendirmelerin yer almasının yanı sıra, 
tüm birimlerimizde Sağlık Bakanlığı tarafından 
belirtilen mesafe ve kapasite kuralları 
uygulanıyor.

Bodrum, Kurban Bayramı’nı yüksek 
doluluklarla geçirdi. Bu durumu Bodrum 
turizmi açsından değerlendirir misiniz?
Son birkaç yıl içerisinde Bodrum bölgesine 
yapılan birçok büyük yatırım neticesinde 
bölge dünya çapında çok değerli bir turizm 
destinasyonu haline gelmiş durumda. Kurban 
Bayramı esnasında kapasitesinin çok üzerine 
çıkarak yoğun bir doluluğa ev sahipliği yapan 
Bodrum bölgesi, pandemi sonrası misafirlerin 
turizme olan hasretini bir miktar gidermiş 
olup, iç turizmin hareketlenmesinde önemli 
bir rol oynadı.

2021 ve sonrası için turizm sektörünün 
geneline yönelik beklentileriniz nelerdir? 
Pandemiyi de göz önüne alarak bir 
değerlendirme yapar mısınız?
Bodrum, Avrupa pazarı için bir turizm 
merkezidir. Türkiye, pandeminin 
başlangıcından bu yana sınırını hiçbir zaman 
tam olarak kapatmadığı için, şehir yaz 
sezonunu tam kapasite ile açtı. Geçen yıl 
dünya genelinde lüks turizm gelirlerindeki 
düşüşe rağmen, Bodrum daha yüksek net 
değerli bireyleri ağırlama konusunda yükseliş 
eğilimine sahip gözüküyor. Ayrıca Bodrum, 
lüks turizmin tüm unsurlarına sahip ve güvenli, 
kişiselleştirilmiş hizmet veren oteller sayesinde 
benzersiz deneyimler ve güvenli seyahat için 
elverişli bir tatil bölgesi. Bodrum Havalimanı 
başta Avrupa olmak üzere 38 ülkeye direkt 
uçuş gerçekleştirmesi ile de bu sene Avrupalı 
misafirlerimiz için vazgeçilmez bir tatil bölgesi 
konumunda…

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1976, İstanbul doğumluyum. İsviçre Cesar 
Ritz Üniversitesi otel ve restoran yönetimi 
bölümünden mezun olmamın ardından Florida 
International Üniversitesi konaklama işletmeciliği 
bölümünü bitirerek profesyonel iş hayatına adım 
attım. 2003 yılında New York Intercontinental 
The Barclay’de Yiyecek ve İçecek departmanında 
kariyerime başladım. Uzun yıllar Miami’de çeşitli 
uluslararası zincir otellerde yönetici pozisyonunda 
çalıştıktan sonra 2010 yılında Türkiye’ye dönüş 
yaparak Pera Palace Hotel, The Marmara 
Collection ve Marriott International gibi büyük 
markalarda yönetici pozisyonların çalıştıktan 
sonra 2021 yılında Radisson Hotel Grubunun 
Türkiye’deki ilk Premium markası olan Radisson 
Collection Hotel, Bodrum’da Genel Müdürlük 
görevime başladım.
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Kültür ve Turizm Bakanlığın, 10 ildeki 15 arazi için tahsis duyurusu yaptı. 
Bu arazilerden 14’üne otel yapılacak. Resmi Gazetede yayımlanan 
ilana göre Artvin, Antalya, Kütahya, Mersin, Kayseri, Balıkesir’de 1’er, 
Kars’ta 3, Ordu, Bursa ve Uşak’ta ise 2’şer arazi turizme tahsis ediliyor. 
Söz konusu arazilere, 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller, golf sahaları, termal 
konaklama tesisleri ve günübirlik alanlar yapılacak. İlanda verilen 
detaylara göre tahsis edilecek kamu taşınmazları üzerine, 5 tanesi 
termal olmak üzere, 5 bin civarında yatağa sahip 14 otel, 18 delikli 
iki adet golf sahası, 752 metrekare kapalı alana sahip günübirlik tesis 
yapılacak. 

Türkiye Emekliler 
Derneği 
Şube Başkanı 
Ahmet Ege, 
Afyonkarahisar’da 
yapılacak 800 
yataklı jeotermal 
otelin projelerinin 
bitmek üzere 
olduğunu 
belirterek, Afyon’a 
yılda 50 bin kişinin 
geleceğini söyledi. 
Ege, yeni otel 
projesine ilişkin şunları söyledi; “Önümüzdeki süreçte Oruçoğlu 
Termal Otel’in arkasına yapacağımız 400 odalı 800 yataklı jeotermal 
otelin projeleri bitmek üzere. İnşallah tüm üyelerimizle birlikte Genel 
Merkezimizle bir olup kazmayı vurup, inşaatı başlatacağız. En son tüm 
üyelerimizle bir araya gelip orada yemekte bir araya geleceğiz” diye 
konuştu. Yapılacak otelle Afyon’a yıllık 50 bin kişinin geleceğini aktaran 
Ege, “Ticari bir amaç taşımıyoruz biz burada. Sadece bize gönül veren, 
bizim üyelerimize yönelik bir çalışma olacak. Biz senede bir kere aidat 
olarak 3 lira para alıyoruz. Onun yarısı Ankara’da kalıyor, yarısı buradaki 
hizmetler için geliyor. Ankara’da kalan yarısının yüzde 15 ile Türkiye 
genelinde havuz oluşturduk. O havuzla biz sosyal tesisler yapıyoruz. 
En büyük isteğim Afyon’da bu jeotermalin biran önce emeklimizin 
hizmetine sunmak.”

Kültür ve Turizm Bakanlığından 
yeni tahsis duyurusu 

Afyon’daki 800 yataklı jeotermal 
otel projesinin inşaatı başlıyor 

İzmir Adnan Menderes Havalimanı girişinde bulunan ve İzmir’in 
ilk havalimanı oteli olma özeliğine sahip Orty Hotel Airport Izmir, 
renovasyon kararı aldı.  Orty Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Sanayi 
Ticaret A.Ş. tarafından 2011 yılında işletmeye alınan ve 104 odası 
bulunan Orty Hotel Airport Izmir'de; başta dış mekan olmak üzere, 
yüzme havuzu, odalarda yatak, mobilya, genel mekan mobilyaları, 
restoran, mutfak, toplantı salonları, alçı ve alçıpan dekorasyon, 
iklimlendirme, mekanik tesisat, ses ışık, aydınlatma, kapı ve kapı 
kilidi, otomasyon gibi tüm alanlarda yenileme yapılacak.

Behar Turizm, 1.114 yataklı yeni otel yatırımı için düğmeye bastı. 
Behar Turizm İnşaat Emlak ve Tic. A.Ş’nin, Siam Elegance Hotel & 
SPA’dan sonra Türkiye’de ikinci oteli olacak olan yeni otel projesi 5 
yıldızlı, 500 oda ve 1.114 yatak kapasiteli olacak. Sanayi ve Teknloji 
Bakanlığından teşvik belgesi verilen söz konusu yatırım, Antalya 
ili Serik ilçesi Boğazkent Mahallesinde yer alacak. Tesiste SPA 
hizmetlerinin yanı sıra toplantı ve kongre imkanları da yer alacak. 
Toplam yatırım bedeli yaklaşık 150 milyon TL olarak planlanan 
tesisin istihdam kapasitesinin ise 500 kişiyi bulacağı bildirildi. Daha 
önce 2022 sezonunda açılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 
ertelenen projenin, pandemi koşullarının bitmesi veya sürdürülebilir 
bir noktaya gelmesi halinde, 2023 sezonunda devreye girebileceği 
açıklandı.

Orty Hotel Airport Izmir 
renovasyona giriyor

Behar Turizm, 1.114 yataklı 
yeni otel yatırımı planlıyor 

Ahmet Ege
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Türk Hava Kurumuna ait Muğla, Bodrum, İzmir başta olmak üzere 
Türkiye genelindeki 43 taşınmazın satılacağı ifade edildi. Sözcü’den 
Başak Kaya’nın haberine göre 18 Ağustos 2021'de açık arttırmayla 
satılacak gayrimenkuller arasında arsa, iş hanı, dükkan ve devre mülkler 
de bulunuyor. Bu varlıkların milyonlarca liralık kira geliri olduğunu 
belirten CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuya ilişkin şunları 
söyledi; “Atatürk'ün bizlere mirası bugün içi boşaltılarak özelleştirilmek 
isteniyor. THK'nın kayyum eliyle tasfiyesine son verilmeli, satış için 
yapılacak tüm ihaleler iptal edilmeli. Kurumun bütün mal varlıklarına 
göz dikmişler. Bakan Pakdemirli THK'nın uçaklarının eski ve kullanılamaz 
olduğunu söyledi ama bu uçaklar TEKNOFEST'te yangın söndürme 
tatbikatı yaptı. Saatte 200 km. hızla 5,5 ton suyu işaretlenen alana 
bıraktı. Yunanistan'da çıkan yangına müdahale için kullanılamaz dediği 
uçaklarla yardım göndermeyi teklif etti. Amaç belli birilerine para 
kazandırmak. THK'nın bakımı yapılmış uçuşa hazır 5 uçağı ihaleye 
sokulmuyor. En pahalı teklifi sunan firmaya veriliyor. Üç Rus uçağına 
günlük 1,3 milyon lira, 153 gün için toplam 203 milyon lira ödüyor. Ateş 
kuşlarını ise hangarda çürütüyorlar. THK’yı itibarsızlaştırmaya, mallarını 
da haraç mezat satmaya çalışıyorlar.”

Türk Hava Kurumuna ait 
taşınmazlar satılıyor

2021’in ilk iki çeyreğinde EMEA genelinde 33 yeni otel anlaşması 
imzalayan Radisson Otel Grubu, bu yıl 30 açılış daha yapmayı 
planlıyor. Beş yıllık büyüme ve dönüşüm planının getirdiği başarıyla 
Radisson Otel Grubu, seyahatlerin yeniden canlanmasına hazır 
ve yatırımcıların, iş ortaklarının ve konukların tercih ettiği marka 
olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. EMEA portföyüne 4 bin 
500'e yakın odası bulunan, 33 yeni otel ekleyerek 2021'e güçlü 
bir başlangıç yapan Radisson Otel Grubu, 2021'in ikinci yarısında 
sektörel iyileşme konusundaki ihtiyatlı iyimserliğini koruyor. 2021 
yılında Grup, Türkiye, Dubai, İtalya, Fransa, İngiltere ve Polonya gibi 
popüler yaz tatili destinasyonlarındaki simge oteller de dahil olmak 
üzere yaklaşık 30 tesis açmayı planlıyor. EMEA Başkan Yardımcısı ve 
İş Geliştirme Direktör Elie Younes şu açıklamayı yaptı; “Bu heyecanlı 
yaz sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdiye kadar 2021, hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda tüm markalarımızın 
büyümeyi sürdürdüğü, umut verici bir yıl oldu. Yılın ikinci yarısında 
da EMEA genelindeki popüler destinasyonlarda 20 otel daha açmayı 
planlıyoruz. Başta, zorluklarla karşılaştıklarında gerçek bir özveri 
ve bağlılık gösteren değerli çalışanlarımız olmak üzere, geçtiğimiz 
18 ay boyunca Radisson Hotel Group'a güvenen herkese bizzat 
teşekkür ediyorum. Desteklerini hiç esirgemeyen ortaklarımıza ve 
hissedarlarımıza da aynı şekilde minnettarız.”

Radisson Otel Grubu, bu yıl 
30 yeni otel daha açmayı 
planlıyor

Titanic Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Aygün, Hollanda, Avusturya 
ve İtalya başta olmak üzere 13 Avrupa 
ülkesinde büyümeyi hedeflediklerini 
açıkladı. Aygün, gençlik yıllarında gittiği 
Almanya’da ticarete atıldı. Hasır Restoranlar 
zinciriyle yeme içme sektöründe büyüyen 
Aygün, 2003 yılında Titanic markasıyla 
Türkiye’de ilk otelini hayata geçirdi. 
Sonraki yıllarda da hem resort hem şehir 
otelciliğinde büyüdü. Bugün Titanic 
Grubu, İstanbul, Antalya, Bodrum ve 
Berlin’de toplam 12 oteliyle 8 bin 917 yatak 
kapasitesiyle hizmet veriyor. Capital’den 

Nilüfer Gözütok Ünal’ın haberine göre, 5 
bini aşkın kişiye istihdam sağlayan grup, 
2019 yılında 175 milyon Euro’luk ciro 
yarattıktan sonra pandemi yılı 2020’de 
gelirde yüzde 63 kayba uğradı. Pandemiye 
yatırım döneminde yakalanan grup, birçok 
projesini de askıya aldı. Halihazırda yurt 
dışında Berlin ve Hamburg’daki üç otel ile 
Antalya Belek’te 80 milyon Euro bütçeli beş 
yıldızlı bir oteli tamamlamaya çalıştıklarını 
belirten Aygün, önümüzdeki dönemde 
yatırımlar için asıl yönlerini çevirdikleri 
yerin Avrupa olduğunu söyledi. 

Titanic markası, Avrupa’da büyüyecek
Mehmet Aygün
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Mülkiyeti Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Mensupları Yardımlaşma Vakfına 
ait Alanya-Mahmutlar'daki 4 yıldızlı Galaxy 
Beach Hotel için satış veya 10 yıl süreyle 
kiralama ihalesine çıkıldı. İstekliler söz 
konusu otelin satın alma ihalesi veya 10 yıllık 
süreyle otel işletmeciliğinde kullanılmak 
üzere kiralama ihalesinden yalnız bir 
tanesine teklif verebilecekleri gibi, ayrı ihale 

dosyası hazırlamak şartıyla her iki ihale için 
de teklif verebilecekler. Sözleşme taslağı 
ve ihale şartnamesi DHMİ Mensupları 
Yardımlaşma Vakfından 100 TL karşılığında 
edinilebilecek ve teklifler Avrupa para 
birimi euro cinsinden verilecek. İhaleye 
katılanlar, satış ihalesi için 1 milyon TL, 
kiralama için ise 500 bin TL geçici teminat 
tutarı yatıracak.

Galaxy Beach Hotel için satış ve kiralama ihalesi

Rusya, iç turizmi geliştirmek 
amacıyla Karadeniz kıyısına 
inşa edilecek 3,6 milyar 
dolarlık turizm projesi için 
düğmeye bastı. TürkRus’un 
Novıye İzvesiya gazetesinden 
aktardığı habere göre, Rusya 
Başbakan Yardımcısı Dmitriy 
Çernişenko, Krasnodar Valisi 
Beniamin Kondatyev ve 
Anapa Belediye Başkanı Vasiliy Şvets, Anapa sınırları içerisinde 800 
hektarlık bir arazi üzerinde yeni bir tatil kompleksinin inşa edilmesi 
konusunu el aldı. 2-3 yıl içinde kamu özel sektör iş birliğinde hayata 
geçirilmesi planlanan proje için 250 milyar ruble (yaklaşık 3,6 milyar 
dolar) yatırım yapılması planlanıyor. Bu bütçenin büyük bölümünün 
(110 milyar ruble) otel inşaatlarına ayrılması, eğlence merkezleri 
için 15 milyar ruble, spor alanları için 5 milyar ruble, ulaşım ve diğer 
altyapı yatırımları için 28 milyar ruble harcanması öngörülüyor. Anapa 
Havaalanı’na 25, Kırım Köprüsü’ne 90 kilometre mesafedeki bölgenin 
böylece turizmde Türkiye ve Mısır’a rakip olması hedefleniyor.

Adana'da 140 yataklı otel, 14. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından 10 
milyon 250 bin liradan satışa çıkartıldı.  Açık artırma usulü ile satışa 
çıkartılan otelin ilk satışı 1 Ekim 2021 tarihinde saat 11.10'da Yeni 
Adliye Binası 1. Kat D110 - Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal 
Paşa Bulvarı No: 29 Yüreğir/Adana adresinde yapılacak.

Rusya’dan 3,6 milyar dolara 
Türkiye’ye rakip turizm projesi

140 yataklı otel, 
İcradan satışa çıkarıldı

Afyonkarahisar İcra Dairesi, merkez 
ilçeye bağlı Demirçevre köyünde 
bulunan 5 yıldızlı Alila Deluxe 
Thermal Hotel & Spa’yı 240 milyon 
lira muhammen bedelle icradan 
satışa çıkardı. 26 bin metrekare arsa 
üzerine kurulu, 73 bin metrekare 
kapalı alanı bulunan tesisin ilk 
ihalesi 23 Eylül 2021 tarihinde 
saat 11.00’de, ikinci ihalesi ise 19 
Ekim 2021 tarihinde aynı saatte 
yapılacak.

İç turizmde atağa 
kalkan Rusya’nın 
Baykal Gölü’nde yeni 
bir turizm bölgesi 
oluşturulması gündeme 
geldi. Kommersant’ın 
haberine göre, eski 
Baykal Selüloz-Kağıt 
Fabrikası’nın yerine farklı 
segmentlerde otellerin 
inşa edilmesi planlanıyor. Bin hektarlık alanda tatil köyleri, oteller, 
rehabilitasyon kompleksi, liman, kongre ve eğlence merkezlerini 
inşa edilmesi için hazırlıklara başlandı. Projelerin 60 Milyar Ruble'ye 
(yaklaşık 822 Milyon Dolar) mal olması bekleniyor. 

Adana 14. İcra Dairesi, Seyhan Kuruköprü’deki Majestik otel binasını 
icradan satışa çıkardı. 140 yataklı otel için 10 Milyon TL muhammen 
bedel biçildi. Otelin satış ihalesi 1 Ekim 2021 saat 11:10'da 
Yüregir'deki Yeni Adliye Binası'nda gerçekleştirilecek açık artırma 
suretiyle yapılacak.

Alila Deluxe Hotel, 240 milyon 
liraya icradan satışa çıkarıldı

Rusya, Baykal Gölü'ne 
822 Milyon Dolarlık 
yeni tesis kuruyorAdana Majestik Otel, 

icradan satılıyor
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Haziran 2021’de teşvik alan 
firmaların listesini yayınladı. Buna göre, 12’si yeni yatırım, ikisi 
modernizasyon amaçlı olmak üzere toplam 14 firma otel projelerine 
yönelik teşviklerden yararlandı. Hastane modernizasyonu amaçlı 
ise, beş firma yatırım teşviki aldı. Haziran ayında yeni turizm yatırımı 
amacıyla 12 firmaya verilen teşviklerin tutarı 191 milyon 471 bin 
221 TL oldu. Modernizasyon amaçlı teşviklerin toplam bedeli ise 22 
milyon 63 bin 520 TL olarak açıklandı. Yeni yatırım amacıyla teşvik 
alınan projeler, Anadolu’nun farklı illerinde yer alıyor. Haziran ayında 
Ankara’da iki, Antalya’da iki, Çanakkale’de iki, Nevşehir’de iki, Karabük, 
Ordu, Rize ve Samsun’da ise birer firmaya yatırım teşviki verildi. Yeni 

yatırım amaçlı teşvik alan projelerin biri 5 yıldızlı, dördü 4 yıldızlı, ikisi 
3 yıldızlı,  üçü butik otel, ikisi ise özel konaklama tesisi kategorisinde 
yer alıyor. İzmir ve Şırnak’ta bulunan ve modernizasyon amaçlı teşvik 
alan oteller ise 4 ve 5 yıldız kategorisinde…

Beş hastaneye modernizasyon teşviki
Türkiye genelinde beş ayrı ildeki hastanelere toplam 60 milyon 566 
bin 624 TL tutarında modernizasyon teşviki verildi. Tıbbi, cerrahi, 
kadın doğum ve yükseköğretim araştırma & uygulama hastanesi 
kategorisinde yer alan tesislerin bulunduğu şehirler; Antalya, Bingöl, 
Hatay, Osmaniye ve Şanlıurfa.

TEŞVİKLERYATIRIMLAR

Haziran 2021’de 14 turizm projesi, yatırım teşviklerinden yararlandı

 TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (HAZİRAN 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ YILDIZI YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (TL)

ANKARA
UK OTELCİLİK TURİZM DIŞ TİCARET ÖĞRENCİ YURDU İNŞAAT 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK LİMİTED ŞİRKETİ
KOMPLE YENİ YATIRIM 4* 196 24.862.629

ANKARA
AKMAN REKLAM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TURİZM ANONİM 

ŞİRKETİ
KOMPLE YENİ YATIRIM 4* 118 2.568.183

ANTALYA BEHAR TURİZM İNŞAAT EMLAK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 5* 1.114 49.039.700

ANTALYA SDR OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 4* 124 14.731.775

ÇANAKKALE
ATMACA KARDEŞLER İLETİŞİM HAYVANCILIK 

BİLGİSAYAR TURİZM GIDA TARIM TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KOMPLE YENİ YATIRIM BUTİK OTEL 50 9.262.050

ÇANAKKALE KALEV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 88 10.428.650

KARABÜK YOLBULAN ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM
ÖZEL KONAKLAMA 

TESİSİ 
32 9.161.850

NEVŞEHİR SANCAKLI OTELCİLİK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM
ÖZEL KONAKLAMA 

TESİSİ 
18 3.915.107

NEVŞEHİR
YİĞİTOĞLU TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ
KOMPLE YENİ YATIRIM BUTİK OTEL 44 9.520.605

ORDU DERİNDENİZ BALIKÇILIK ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM BUTİK OTEL 24 5.070.347

RİZE
KARTALLAR YURT İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİM GIDA İNŞAAT LİMİTED 

ŞİRKETİ
KOMPLE YENİ YATIRIM 4* 146 46.509.950

SAMSUN
ESSE OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ
KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 80 6.400.375

TOPLAM 191.471.221

MODERNİZASYON İÇİN TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (HAZİRAN 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ YILDIZI YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (TL)

ANTALYA ÇAĞDAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON
TIBBİ HASTANE 

HİZMETLERİ
100 5.112.000

BİNGÖL
MEDİ-GROUP ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM İNŞAAT 

TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
MODERNİZASYON

CERRAHİ HASTANE 
HİZMETLERİ 

31 650.000

HATAY ÖZEL ANTAKYA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON
KADIN DOĞUMLA 

İLGİLİ HASTANE HİZM.
67 1.070.524

OSMANİYE HAYAT SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ MODERNİZASYON
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ 
143 28.784.100

ŞANLIURFA
HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
MODERNİZASYON

YÜKSEKÖĞRETİM 
EĞİTİM HİZMETLERİ 

(ÜNİVERSİTE 
ARAŞTIRMA 

VE UYGULAMA 
HASTANESİ)

24.950.000

TOPLAM 60.566.624

 MODERNİZASYON İÇİN TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (HAZİRAN 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ YILDIZI YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (TL)

İZMİR
ORTY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ 

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MODERNİZASYON 4* 104 2.913.520

ŞIRNAK ŞEHRİ NUH OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON 5* 534 19.150.000

TOPLAM 22.063.520
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Hakan Sezgin / Four Points by Sheraton İstanbul, Kağıthane Otel Müdürü

Özellikle kurumsal segmentte öne çıkan bir 
otel olmakla beraber, tatil için ülkemize gelen 

misafirlerimiz için de güçlü bir alternatif olacağız

İş  oteli  olarak, bulunduğu  lokasyondaki  
eksikliği  gidermeyi hedefleyen  Four  
Points  by  Sheraton İstanbul, ayrıntılardan  
arındırılmış şekilde, misafirlerine  ihtiyaç  
duyduğu konforu  sağlamayı  vadediyor.  
Üç  adet gün  ışığı  alan  kompakt  toplantı  
salonu  ile çeşitli  organizasyonlara  ev  
sahipliği  yapma kapasitesinde  olan  otel,  
spor  ve  SPA  alanı ile  iş  ve  gezi  dışında  
kalan  zamanlarda misafirlerinin keyifli vakit 
geçirmesini sağlamayı hedefliyor. Güvenli 
Turizm Sertifikası gerekliliklerini tamamlamış 
şekilde faaliyete geçecek olan otel, güvenli 
ve konforlu konaklamanın adresi olma 
noktasında iddialı... 

Öncelikle, Four Points by Sheraton 
İstanbul, Kağıthane hakkında genel 
bilgi alabilir miyiz? Otelin oda-yatak 
kapasitesi, toplantı, SPA vb. olanakları 
nelerdir?    
Four Points by Sheraton İstanbul Kağıthane 
otelimiz Ferko Line projesi içerisinde 11 
bin metrekarelik alanda 3 suit, 2 engelli, 
168 deluxe ile toplamda 173 odadan 
oluşmaktadır. Özellikle Schneider Electric 
iş birliği ile alt yapısını oluşturduğumuz 
Schneider Suit odamızda misafirlerimize 
teknolojik bir konaklama hizmeti sunacağız. 
Otel içerisinde bulunan geniş bir teras 
alanıyla otel içi ve dışı misafirlerimizin 
hizmetine sunacağımız Paper House 
restoranımız dünya mutfağının yanı sıra 
haftanın belirli günlerinde yerli ve yabancı 
misafirlerimize sokak lezzetlerini sunuyor 
olacak. Toplam da üç adet gün ışığı alan 
kompakt toplantı salonları ile kahve 
molalarını açık havada çok daha keyifli bir 
hale getiriyor olacağız. Sporsuz olmaz diyen 
misafirlerimizin kullanımına sunacağımız 
Spor Salonumuzla aynı katta bulunan SPA 
alanımız yoğun geçen bir günün ardından 
misafirlerimize hizmet verecektir.

Er  Yatırım  Turizm  ve  İnşaat  A.Ş.  yatırımıyla hayata  geçirilen  Four  Points by  Sheraton İstanbul,  Kağıthane  eylül  ayında  
kapılarını açmaya  hazırlanıyor. Her geçen gün daha da değerlenen Kağıthane bölgesinde yer alan ve İstanbul Havalimanı'na 
en yakın otellerden biri olan tesis, bağlantı yollarına ve İstanbul'un tarihi bölgelerine yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Four  
Points  by  Sheraton  İstanbul, Kağıthane  Otel  Müdürü  Hakan  Sezgin Marriott Hotels  çatısı  altında  işletilecek  otele ilişkin 
sorularımızı yanıtladı. 

 “Bölgemizde ve yakın lokasyonlardaki 
otel yoğunluğuna baktığımızda, özellikle 

iş oteli olarak, bu segmentteki boşluğu 
dolduracağız.”
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Otelin açılışı için planlanan tarih nedir? 
İlk senenizde yüzde kaç doluluk oranı 
hedefliyorsunuz?
Eylül ayı sonunda hizmete açacağımız 
otelimiz için pandemi koşullarını 
da göz önünde bulundurarak 2021 
yılı doluluğumuzu yüzde 30 olarak 
öngörüyoruz. Burada tabii ki pandemi 
sürecinin ilerleyişi bizim 2022 yılı için 
oluşturacağımız stratejide önemli bir 
rol oynayacak. Aşılamadaki hızlanmayla 
birlikte oluşan olumlu havanın 2022 
yılına tesir etmesi durumunda özellikle 
kurumsal segmentte öne çıkan bir otel 
olmakla beraber, tatil için ülkemize gelen 
misafirlerimiz için de güçlü bir alternatif 
olacağız. 

Bulunduğunuz lokasyonun artıları 
nelerdir? Yatırım için Kağıthane bölgesinin 
seçilmesinde hangi unsurlar etkili oldu?
Kentsel dönüşüm projeleri ile her geçen gün 
daha fazla değerlenen Kağıthane bölgesinin 
stratejik konumuyla geleceğin öne çıkan 
bölgelerinden biri olacağına inanıyorum. 
İstanbul Havalimanına en yakın otellerden biri 
konumunda bulunan otelimiz aynı zamanda 
kuzeyde Sarıyer, kuzeydoğuda Beşiktaş, doğu 
ve güneyde Şişli, güneybatıda Beyoğlu ve 
batıda Eyüpsultan gibi turistik ve iş merkez 
hatlarının ortasında bulunmaktadır. Özellikle 
TEM otoyolu ve D100 karayoluna olan bağlantı 
kolaylığı ile yapılan bu stratejik yatırımı, doğru 
bir hizmet anlayışı ile birleştirdiğimizde katma 
değeri yüksek bir işletme ortaya çıkaracağız.

Four Points by Sheraton İstanbul, Kağıthane 
için Sheraton markasıyla kaç yıllık bir 
anlaşma imzalandı?
Otelimiz uluslararası otel zinciri Marriott 
Hotels çatısı altında bulunan Four Points 
by Sheraton markası ve standartları ile 
işletilecek olup, 4 yıldızlı otel kategorisinde 
hizmet verecektir. Bu doğrultuda bölgemizde 
ve yakın lokasyonlardaki otel yoğunluğuna 
baktığımızda, özellikle iş oteli olarak, bu 
segmentteki boşluğu dolduruyor olacağız. 
Dört ana tema üzerine inşa ettiğimiz hizmet 
anlayışımızla misafirlerimize, detaylardan 
arındırılmış, ihtiyaç duyulan konfor ve hizmeti 
sağlıyor olacağız. Zamanın değerli olduğu bu 
metropolde misafirlerimizin Marriott Bonvoy 
mobil aplikasyonu üzerinden yönetebileceği 
hızlı giriş ve çıkış imkânı, otelin her noktasında 
misafirlerimizin hizmetine sunulacak olan 
kesintisiz ve hızlı internet erişimi, günün 
yorgunluğunu bırakarak, yeni güne dinlenmiş 
uyanmanızı sağlayacak konforlu bir yatak ve 
güne enerjik bir başlangıç için doğal ve sağlıklı 
kahvaltı hizmeti ile misafirlerimizin ihtiyaçlarını 
karşılıyor olacağız.

Otelde pandemi koşulları kapsamında hangi 
tedbirler alınacak? Konuklarınıza güvenli 
bir tesis olduğunuzu nasıl göstermeyi 
planlıyorsunuz?
Otelimizi güvenli turizm sertifikası 
gereksinimlerini tamamlamış bir şekilde 
hizmete açıyor olacağız. Bu doğrultuda otele 
giriş esnasındaki ateş ve HES kontrolüyle 

birlikte, tüm genel alanlarda, belirli saat 
aralıklarıyla uygulanacak olan dezenfeksiyon 
işlemi ve Covid-19 odaklı oda temizliği gibi 
daha birçok denetim aşamasını tamamlayarak, 
misafirlerimizin otelimizde sağlıklı ve güvenli 
bir şekilde konaklamasını sağlıyor olacağız.

Turizmin geneline bakarsak, 2021 sezonuna 
yönelik değerlendirmeleriniz nelerdir? 
İstanbul’da yer alan bir otelin yöneticisi 
olarak, pandemi koşulları da dikkate 
alındığında bu sene için İstanbul’da nasıl 
bir turizm hareketliliği öngörüyorsunuz? 
Bunun Four Points by Sheraton İstanbul, 
Kağıthane’ye yansıması nasıl olacaktır?
Turizm geneline baktığımızda 2021 yılı yine 
pandeminin gölgesinde inişli çıkışlı geçen bir yıl 
olarak devam ediyor. Özellikle haziran ayında 
kaldırılmaya başlanan kısıtlamalar ve aşılanma 
ile iç ve dış turizm hareketlerinde bir yoğunluk 
yaşanıyor. Bu yoğunluğun ne kadar devam 
edeceği ve pandeminin süreç içerisindeki 
etkisinin ne seviyede kalacağını gözlemlemek 
gerekiyor. Son yayınlanan vaka tablolarına 
baktığımızda Covid-19 vakalarında artan 
bir grafik görüyoruz. Bu durumun özellikle 
eylül ayı ve sonrasına olan etkisini detaylı 
değerlendirmemiz gerekiyor. Artık planlarımızı 
ve ön görülerimizi uzun vadede yapmak çok 
zor. Özellikle en fazla etkilenen sektörlerin 
başında gelen turizm için ön görüler aylık, 
haftalık hatta günlük olarak değişiyor. Four 
Points by Sheraton İstanbul Kağıthane olarak 
bu süreci doğru ve gerçekçi bir planlamayla 
yürütüyor olacağız. Bu pandemi sürecinin 
bitiş tarihini yorumlayan çok fazla kişi var 
fakat gerçeği hepimiz yaşayarak göreceğiz. 
Bu dönemi artık hayatın bir gerçeği olarak 
yaşamak ve bu gerçeğe göre planlarımızı 
yapmak bir zorunluluk haline geldi. Umarım 
tüm turizm işletmeleri ve çalışanları için daha 
güzel günleri en kısa zamanda kavuşacağız.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Eğitim olarak, 1999 yılında Çeşme Turizm 
Lisesi’nin ardından, 2004 yılında Çanakkale 18 
Mart Turizm işletmeciliği bölümünden mezun 
oldum. Lise döneminden başlayarak birçok 
otel yapısında farklı pozisyonlarda görev aldım. 
Son 15 yılda yurt dışı ve yurt içinde özellikle 
Marriott Hotels çatısı altındaki markalarda 
çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra 
Mayıs 2021 itibarıyla Er Yatırım Turizm ve 
İnşaat A.Ş. bünyesinde bulunan Four Points 
by Sheraton İstanbul Kağıthane otelinde otel 
müdürü olarak göreve başladım.

“Dört ana tema üzerine inşa ettiğimiz 
hizmet anlayışımızla misafirlerimize, 
detaylardan arındırılmış, ihtiyaç duyulan 
konfor ve hizmeti sağlayacağız.”



Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel 
zenginlikler ile pek çok turizm türüne 

yönelik büyük potansiyel taşıyan ülkemizde, 
kimi turizm dalları gerek yerli gerekse 
yabancı turist hareketliliği bakımından hak 
ettiği seviyeye ulaşabilmiş değil. Oysa ki 
büyük ölçüde deniz-kum-güneş konusundaki 
gelişiminden dolayı turizm ülkesi olarak 
anılan Türkiye, alternatif turizm türleri 
bakımından da önemli bir zenginliğe sahip… 

DOSYA
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Kamp ve karavan turizmine talep 
her geçen gün artarken, bu alanda 
fiziksel alt yapının geliştirilmesiyle 

dış pazarlardan alınan pay da artabilir
Ülkemizde kamp ve karavan turizmine yönelik yatırımlar, bu zamana kadar deniz-kum-güneş turizmi için yapılan 
yatırımların oldukça gerisinde kaldı. Son yıllarda ise bu alana yönelim artarken, pandemi süreciyle kamp ve karavan 
turizmine talep büyük bir artış gösterdi. Bu süreçte, kaçınılmaz olarak karavan üretim ve tedariki ile kamp malzemelerine 
de talep arttı. Uzmanlar, kamp-karavan alanında fiziksel alt yapının geliştirilmesinin ve tanıtım faaliyetlerinin 
artırılmasının önemine dikkat çekerken; KUZKA, BAKKA ve UKKF iş birliğiyle karavan kamp ve park alanlarının tespit 
edilmesinin, karavancılığın Türkiye’de gelişmesine katkıda bulunacağı öngörülüyor.  

OTELLER & TEDARİKÇİLER



Doğal varlıklarıyla spor ve macera turizminde 
önemli potansiyel taşıyan coğrafyamızda 
yeterince gelişmemiş deneyim odaklı 
turizm türlerinden biri ise kamp-karavan 
turizmi. Sektör temsilcileri, bu alandaki 
eksikliğin büyük ölçüde alt yapı eksikliğinden 
kaynaklandığı görüşünde birleşiyor.

Karavancılar için 249 potansiyel 
kamp ve park alanı tespit edildi
Karavan turizmine yönelik karavan kamp 
ve park alanı eksikliğinin giderilmesi 
noktasında bir dizi çalışma gerçekleştirildi. 
Bu kapsamda; Kuzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (BAKKA) iş birliği ile TR82 (Kastamonu, 
Çankırı, Sinop) ve TR81 (Zonguldak, Bartın, 
Karabük) Bölgelerinde gerçekleştirilen saha 
tespit çalışmaları ile öncelikle belirtilen altı 
ilde uluslararası kriterler dikkate alınarak 
potansiyel karavan kamp ve karavan park 
alanları tespit edildi. Ardından, Ulusal Kamp 
ve Karavan Federasyonu (UKKF) tarafından 
çalışmanın Türkiye geneline yayılması 
önerisiyle ülke genelinde 249 adet potansiyel 
karavan kamp ve park alanı belirlendi. 

Kamp alanları artmalı, 
fiziksel alt yapı gelişmeli
Karavan alanlarının tespitine yönelik bu 
çalışmayla karavancıların güvenli park ve 
kamp alanlarına ulaşımının kolaylaştığı, 
benzer çalışmalarla bu alanların artırılmasının 
ülkemizde karavancılığın gelişimi açısından 
önemli olduğu vurgulanıyor. Bugün 6 milyon 
karavana ve 45 bine yakın kamp alanına 
sahip olan Avrupa’da 16 Milyar Avroluk bir 
pazar büyüklüğü bulunuyor. Karşılaştırma 
yapılacak olursa, Yunanistan’ı yılda 3 milyon 
karavancı ziyaret ederken, aralarından 
Türkiye’ye geçen karavan sayısı oldukça 
düşük seviyelerde. Sektörün uzman isimleri, 
karavan kamp alanların artması ve fiziki 
altyapının geliştirilmesiyle Türkiye’nin karavan 
turizminden aldığı payın artacağı görüşünde 
birleşiyor.

Pandemide karavan ve kamp 
tatilleri, önemli bir alternatif oluşturdu
Şehir merkezlerinden uzakta, doğa ile iç içe 
tatil ve macera imkanı sunan karavancılığa 
yönelim, deneyim turizmine ilginin artmasına 
paralel, son dönemde artış trendine geçti. 
Bir buçuk sene kadar önce hayatımıza giren 
Covid-19 pandemisi ise bu eğilimi iyiden iyiye 
artırdı. Pandemi sürecinin getirdiği fiziksel 
mesafe gerekliliği ve izole tatil yaklaşımı, pek 
çok kişiyi daha önceden hayalini kurduğu 
karavan ve çadır kampı deneyimine adım 
atma konusunda cesaretlendirdi. Uzun 
süren evde kalma ve kısıtlama süreçlerinin 
de doğaya olan özlemi artırmasıyla, büyük 
otellerde yapılan tatillere alternatif olarak 
karavan ve çadır kampları öne çıktı.

Karavan satışları artarken, kalitesiz 
ürünlere yönelim karavancılığa
 zarar veriyor
Karavan ve kamp turizmine yönelimdeki 
artış, bu alanlara yönelik üretim ve tedarik 
süreçlerinde de yoğunluğu beraberinde 
getirdi. Pandemi öncesinde de büyüme 
eğiliminde olan pazar,  pandemiyle birlikte 
daha da büyüdü. Karavan ile ilgili üretim 
süreçlerine bakıldığında, karavan ve diğer 
mobil araçlara özel üretilmiş ekipmanların 
kullanımının önemi ortaya çıkıyor. Doğa 
koşullarına, hava koşullarına ve yolculuğa 

uygun, kaliteli, kullanışlı ve sağlam ürünlerin 
kullanımı elzem olan karavanlarda ucuz 
malzeme ve ekipman ile üretim yapılması 
ise karavancılığa zarar veriyor. Bu noktada 
karavan üretimi konusunda uzmanlaşmış 
firmaların temsilcileri, merdivenaltı üretime 
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Kampçılık ve karavancılık, 
sürdürülebilir turizmi destekliyor
Doğaseverler ve çevre bilinci gelişmiş kişiler 
tarafından tercih edilen -tercih edilmesi 
beklenen- kamp ve karavan turizmi, bu 
anlamda sürdürülebilir turizme destek oluyor. 
Doğal ve kültürel çevrenin korunması, turizm 
alanlarının bozulmadan bu faaliyetlerde 
bulunulması, yerel ekonomiye destek, 
yapılaşmaya gerek olamaması veya doğayı 
en az etkileyecek şekilde yapılaşmanın 
gerçekleştirilebilmesi yönlerinden turizmin 
çevreci boyutunu ortaya çıkarıyor. Bu noktada 
kampçılar ve karavancılar, doğanın korunması, 
korumayanların uyarılması konusunda önemli 
bir sorumluluk da taşıyor. Son dönemde, 
özellikle pandemi süreciyle kamp-karavan 
faaliyetlerine deneyimsiz kampçıların katılımı 
da artarken, doğaya istemeden verilen zarar 
da artıyor. Usta kampçılar ve karavancılar, 
kamp-karavan faaliyetlerinin de kurallarının 
bulunduğunu ve hem çevrenin hem de bu 
turizm türünün korunması için kurallara 
uyulmasının önemini hatırlatıyor.
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Doğayı sevmesi, çevreyi korumaya yönelik özeni, 
yerel ekonomilerin gelişimine katkısıyla sürdürüle-
bilir turizm açısından önem taşıyan kamp-karavan 
turizmi, düşük yatırım maliyetiyle ülke ekonomisi 
için katma değer de yaratıyor.
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Ajansımız, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKKA) iş birliği ile TR82 (Kastamonu, 
Çankırı, Sinop) ve TR81 (Zonguldak, Bartın, 
Karabük) Bölgelerinde gerçekleştirilen 
saha tespit çalışmaları ile öncelikle söz 
konusu 6 ilimizde uluslararası kriterler 
dikkate alınarak potansiyel karavan 
kamp ve karavan park alanları tespit 
edilmiştir. Çalışmanın ulusal düzeyde değer 
bulmasının ardından, Ajansımız Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü tarafından karavan 
turizmi çalışmalarında “Koordinatör Ajans” 
olarak seçilmiştir. Akabinde, Batı Karadeniz 
düzeyinde yapılan saha tespit çalışmaları 
ulusal düzeye yayılarak, Kalkınma Ajansları 
ve Bölge Kalkınma İdareleri tarafından 
ülke düzeyinde gerçekleştirilmiş, 249 
potansiyel alan belirlenmiştir. Yeni alanların 
tespiti durumunda söz konusu 249 alan 
sayısında değişiklikler olabilecektir. Avrupa 
ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’nin 
turizm değerlerinin önemli bir potansiyele 
sahip olduğu ancak kamp ve karavan 
turizmi için fiziki ve hizmet altyapısının 
geliştirilmeye muhtaç olduğu ve altyapının 
gelişmesi durumunda Türkiye’nin Avrupalı 
karavan kullanıcıları tarafından tercih 
edilebilecek destinasyonlara sahip olduğu 
değerlendirilmektedir. Kamp ve karavan 
alanları altyapısının gelişmiş olduğu 
Avrupa’daki alanlar incelendiğinde bir 
karavan kullanıcısının tüm ihtiyaçlarını 
giderebildiği ve kaliteli zaman geçirebildiği 
görülmektedir. Ülkemizin sahip olduğu turizm 
değerlerini daha iyi değerlendirebilmek 
ve yeni gelir imkânları oluşturabilmek için 
kamp ve karavan turizmi için gerekli fiziki ve 
hizmet altyapısı imkânlarının geliştirilmesi 
bir ön koşuldur. Uzun soluklu olarak 
tanımlanabilecek bu gelişim sürecinde 
öncelikli adımlar destinasyonlarımızdaki 
kaynak değerleri ile bağlantılı olmak üzere 

potansiyel taşıyan alanların tespit edilmesi, 
bunlara ilişkin standartların belirlenmesi ve 
kurumlar arası iş birliklerinin sağlanmasıdır. 
Bu sayede karavan kullanıcılarının tüm 
ihtiyaçlarını giderebilecekleri, kaliteli zaman 
geçirebilecekleri, güvenli ve aynı standartlara 
sahip alanlar kurulmuş olacaktır.

Tüketici davranışlarındaki değişime bağlı 
olarak deneyim odaklı turistik faaliyetlere 
olan ilginin arttığı görülmekte
Ülkemiz sahip olduğu doğal, kültürel 
ve tarihi değerler ile önemli bir turizm 
potansiyeli barındırmakta ve çeşitli 
türlerdeki turizm tesisleriyle bu potansiyelini 
kullanmaktadır. Deniz, kum ve güneş 
turizmi halen ülkemizin en önemli gelir 
getirici turizm türü olmakla birlikte, tüketici 
davranışlarındaki değişime bağlı olarak 
deneyim odaklı turistik faaliyetlere olan 
ilginin arttığı görülmektedir. Bunlar çadır 
kampçılığı, doğa yürüyüşleri, hafif zorlu 
veya zorlu macera faaliyetleri, gastronomi, 
kültürel turlar vb. olarak sıralanabilir. 
Deneyim odaklı turizm faaliyetine dâhil olan 
kişiler bireysel olarak toplu taşıma araçları 
ya da özel taşıtları ile yolculuk yapmaktadır. 
Bahsi geçen özel taşıtlar otomobil ya da 
karavan olabilmektedir. Bu durumdan, 
kamp ve karavan turizminin deneyim 
odaklı turizm faaliyetleri ile bağlantılı 
olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizdeki 
deneyim odaklı turizm faaliyetleri çeşitliliği 
incelendiğinde, her bir turizm bölgesindeki 
potansiyelin yüksek olduğu görülmektedir. 
Bölgemizin ise doğa turizmi kapsamında 
değerlendirebileceğimiz kampçılık, doğa 
yürüyüşü, kış sporları ile deneyim odaklı 
gastronomi, tarih ve kültür turizminin 
özgün unsurlarından beslendiği söylenebilir. 
Kastamonu doğa ve inanç turizmi ile ön 
plana çıkarken, Sinop doğa ve kültür turizmi, 
Çankırı ise deneyim odaklı kültürel faaliyetler 
ile ön plana çıkmaktadır.

Kamp ve karavan alanlarına olan talebin 
artması turizm trendini belirleyeceğinden 
hizmet arzının arttırılması gerektiği 
değerlendirilmektedir 
Dünya genelinde etkili olan ve birçok 
alanda tüketici davranışlarının değişmesini 
tetikleyen Covid-19 salgınının bireysel, 
daha az etkileşimin olduğu turizm türlerine 
yönelimi arttırdığı görülmektedir. Bu 
durumun sonucu olarak kamping tesislerine 
olan talebin de arttığı anlaşılmaktadır. 
Öncesinde her şey dahil sistemde kalabalık 
tesislerde tatil yapan kitleler, sonrasında 

özellikle yoğunluğun az olduğu doğal alanlar 
başta olmak üzere kamping, butik otel ve 
pansiyon tarzı tesislerde zaman geçirmeyi 
tercih etmeye başlamıştır. Özellikle 
salgının ilk aylarındaki kısıtlamalardan 
sonra karavan kiralama hizmetlerinde 
yoğunluk yaşanmıştır. Kamp ve karavan 
alanlarına olan talebin artması turizm 
trendini belirleyeceğinden hizmet arzının 
arttırılması gerektiği değerlendirilmektedir. 
Çadır kampçılığı ve karavancılığın en büyük 
avantajı her bireyin kendine özel bir alanının 
bulunuyor olmasıdır. Büyük konaklama 
tesislerindeki (otel kompleksleri vb.) turizm 
aktivitelerinde, ortak alanlar daha sık 
kullanılmaktadır. Bu nedenle ortak alan 
kullanımı gereksinimi daha düşük olduğu 
için kampçılık ve karavancılık faaliyetleri 
salgın açısından avantajlı sayılmaktadır.

Nitelikli ve uluslararası standartlarda 
kamp ve karavan alanlarının sayısının ve 
hizmet kalitesinin artması sağlanmalıdır 
Türkiye’de 1980’li yıllardan günümüze kadar 
turizm faaliyetleri deniz, kum ve güneş 
etrafında şekillenmiştir. Ülkemizin sahip 
olduğu turizm potansiyelinin kullanılması 
sayesinde 2019 yılında 34 Milyar Amerikan 
Doları seviyesinde gelir elde edilmiştir. 
Diğer yandan kamp ve karavan turizmi için 
yatırımlar deniz, kum, güneş turizmine göre 
düşük seviyede gerçekleşmiştir. Değişen 
tüketici davranışlarına bağlı olarak öncelikle 
nitelikli ve uluslararası standartlarda kamp 
ve karavan alanlarının sayısının ve hizmet 
kalitesinin artması sağlanmalıdır. Bunlar 
gerçekleşirken, hedeflenen pazarlarda bu 
alanların tanıtımları gerçekleştirilmelidir. 
Diğer yandan karavan edinmeye ilişkin 
dolaylı maliyetlerin ve karavan sigorta 
maliyetlerinin geniş bir kitleye hitap edecek 
şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 
Bunula birlikte, yapılacak tesislerin doğaya 
az müdahale gerektiriyor olması, kamp ve 
karavan kullanıcılarının doğaya saygı ilkesini 
benimsemiş olması, su ve enerji tüketiminin 
verimli kullanılıyor olması, yerel ekonomiyi 
destekliyor olması ve atık yönetiminin küçük 
ölçekli olması sayesinde sürdürülebilir 
turizm açısından önemli bir konumda yer 
almaktadır. Kamp ve karavan kullanıcıları 
genellikle doğaya saygılı bireyler olduğundan 
doğaya olumsuz etkileriyle nadiren 
karşılaşılabilmektedir. Gerekli altyapının 
tesis edilmesi ve çevreye duyarlı olunmasına 
yönelik farkındalık oluşturucu faaliyetler ile 
önleyici tedbirler alınması mümkündür.

Türkiye’nin turizm değerleri önemli bir 
potansiyele sahip ancak kamp ve karavan turizmi 
için fiziki ve hizmet altyapısı geliştirilmeye muhtaç 
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, 
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyon (UKKF) iş birliğinde yürütülen 
karavan çalışmaları, ilk başta Batı Karadeniz sahili boyunca bir kamp 
rotasının belirlenmesi amacıyla pilot uygulama olarak başlamıştır. 
Daha sonra Karadeniz’e kıyısı olan ajansların da katılımıyla uygulama 
genişletilmiştir. Bu çalışmalar sırasında UKKF tarafından çalışmanın 
Türkiye geneline yaygınlaştırılması önerisi ve Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğünün bu öneriyi kabul etmesi üzerine KUZKA 
koordinasyonunda tüm Ajansların katılımıyla bir çalışma grubu 
kurulmuştur. Yapılan çalışmada doğal, kültürel ve tarihi açıdan 
cezbedici unsurlara sahip alanlara yakın, kamp/karavan alanı olması 
muhtemel yerler baz alınarak Türkiye genelinde bir haritalama ve 
analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde 249 
potansiyel karavan kamp alanı tespit edilmiştir. Her bölgesi karavan 
turizmi açısından farklı alternatifler sunan ülkemizde halihazırda 
karavan ve kamp turizmi çok dar alanlarda ve farklı standartlarda 
gerçekleştirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz Batı Karadeniz Bölgesi 
(Zonguldak, Karabük ve Bartın illeri) Karadeniz’e 139 kilometre kıyısı 
olan, kanyonları, şelaleleri, yaylaları, mağaraları ve ormanları ile 
doğal değerler bakımında karavan turizmi için çekicilik arz eden doğal 
unsurları bünyesinde bulunduran, antik kentleri, tarihi çarşıları, tarihi 
kentleri, endüstri mirası, gastronomisi, yerel ve yöresel ürünleri ile 
kültür turizmi çeşitliliği sunan zengin bir coğrafyadır. Keşfedilmeye 
hazır, oldukça fazla kaynak değere sahip bölgemiz karavancılara 
oldukça farklı deneyimleri aynı anda sunma imkanına sahiptir.

Kitlesel turizm son zamanlarda kendini doğa temelli bireysel 
turizm aktivitelerine bıraktı
Karavan turizmi genellikle şehir merkezinden uzak, doğa ile iç içe ve 
doğa aktiviteleri ile zenginleştirilen doğa dostu, alternatiflerinden 
oldukça farklı bir turizm aktivitesidir. Ülkemiz gerek sahip olduğu 

coğrafi konumdan ötürü gerekse tarihi ve kültürü ile dört mevsim 
turizm yapılabilecek bir coğrafyaya sahiptir.  Ülkemizde ve dünyada 
ağırlıklı olarak deniz kum ve güneş üçlemesi etrafında gelişen 
kitlesel turizm son zamanlarda kendini doğa temelli bireysel turizm 
aktivitelerine bırakmıştır. Son yıllarda doğa turizmi etrafında gelişen 
kamp ve karavan turizmine artan bu ilgi değerlendirildiğinde ülkemiz 
karavan turizminin gelişmesi bakımından oldukça zengin turizm 
değerlerine sahiptir. Türkiye’nin her yerinde aynı standartlarda ve 
kalitede bir kamp alanı bulmak hatta her ilde bir kamp alanı bulmak 
pek mümkün olmamaktadır. Elbette yeni gelişen bir turizm aktivitesi 
olduğu için zaman içerisinde bu eksikliklerin müşteri talepleri ile 
ortaya çıkıp giderileceği ve ülkemizdeki kamp tesisi sayılarının ve 
niteliklerinin artacağını düşünüyoruz. Kamp ve karavan turizminin 
ülke turizminden aldığı payı arttırmak için öncelikle karavan 
üretimi, kiralanması desteklenip, karavan ulaşılabilir bir araç haline 
getirilmelidir. Bunun haricinde kamp alanlarını tespit ederken 
birbirleri ile bağlı konsept rotalar oluşturmalı ve bu alanlarda ortalama 
geceleme sayısını arttırmak için aktivite çeşitliği sunulmalıdır. Kamp 
alanları oluşturulurken turistlerin güvenliği, hijyeni ve konforu odağa 
alınarak planlama yapılmalıdır.  

Kamp turizminin sürdürülebilir turizme katkıları oldukça fazla
Sürdürülebilir turizm, turizm etkinlikleri gerçekleştirilen alanlarda 
doğal ve kültürel çevrenin bozulmaması, turizm alanları kurulurken 
koruma kullanma dengesinin dikkate alınması anlamına gelmektedir. 
Ülkemizde ve dünyada yaygın bir şekilde görülen otel turizmi, 
sürdürülebilirlik hususunda önemli sorunlar barındırmaktadır. 
Bununla birlikte son zamanlarda bazı otellerin çevreye duyarlı ve 
sorumlu davranışları ile sürdürülebilir turizmin otel konseptinde 
de uygulanabilirliğini görmekteyiz. Ancak kamp ve karavan turizmi, 
temelinde doğa bilinci yatan bir turizm çeşididir. Bu turizmin yapıldığı 
alanların altyapıları kurulurken betonlaşmadan uzak, doğa ile uyumlu 
olmasına dikkat edilir. Aynı zamanda bu alanlardaki ekolojik dengenin 
korunmasına özen gösterilir. Bu açıdan kamp turizminin sürdürülebilir 
turizme katkıları oldukça fazladır. Ayrıca kamp ve karavan turistleri 
konaklamayı kendi bünyelerinde çözerken yeme, içme, aktivite ve 
eğlenceler ile yerel ve yöresel ürünlere önemli bir katkı sağlamakta, 
bu katkı da çoğunlukla yöre halkına kaldığından önemli bir kazanıma 
vesile olmaktadır. Sadece ülkemizde değil dünya genelinde kamp ve 
karavan turizmine 2020 yılından itibaren yoğun ilgi olduğunu temel 
istatistikler de göstermektedir. Pandemi ile beraber hayatımıza 
giren sosyal mesafe ve izolasyon kavramları turizm sektörüne de 
yansımıştır. İnsanlar kitlesel turizm aktivitelerinden ziyade bireysel, 
güvenli turizm alternatiflerini değerlendirmeye, bu doğrultuda da 
kamp ve karavan turizmine yönlenmeye başlamışlardır.  Pandemi 
ile monotonluğa bürünen hayatımıza yeni bir deneyim katmak ve 
yeni bir öğrenim yolculuğuna çıkmak karavan ve kamp etkinliğinin 
pandemi koşullarındaki en büyük avantajıdır. 

Keşfedilmeye hazır, oldukça fazla kaynak değere sahip 
bölgemiz karavancılara oldukça farklı deneyimleri aynı 
anda sunma imkanına sahiptir 

Dr. Lutfi Altunsu 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 

Genel Sekreteri
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Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu – UKKF, 10 derneğin birleşimi ile oluşan bir federasyondur. 
Federasyonumuzun amacı, ülkemizde kamp ve karavancılığı geliştirmek ve doğaya saygılı 
bir turizm kolu haline getirmektir. Komşu ülkemiz Yunanistan’a yılda 3 milyon karavancı 
gitmesine rağmen bunlardan çok az bir kısmı tatil için ülkemize geçmektedir. Avrupa’da 
birçok ülke karavan turizminden gelir sağlamaktayken biz ülke olarak bu pastadan pay 
alamamaktayız. Bunun nedeni de ülkemizde yeterli kamp alanı bulunmamasıdır. Yurt dışından 
gelen karavancıların ülkemize girdikten sonra belli rotalar dahilinde bulunan kamplarda 
konaklamaları sağlanmalıdır. Bu amaçla Federasyonumuz ile birlikte Kuzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı ve Batı Karadeniz Kalkınma ajansının yaptığı rota çalışmaları önemli çalışmalardır.  

Karavan satışlarındaki artış ülkemizde açılan kaliteli kamp sayısından fazla olduğu için 
karavancılar iyi planlanmış kamp bulmakta zorlanmakta
İnsanlarımızın zamanla bilinçlenmesi ve doğaya olan ilginin artmasıyla son yıllarda artan 
karavan turizmi talebi, pandemi sebebiyle zirve yapmış durumda. Yaşadığımız pandemide 
karavancılığın artmasının nedeni ise yapılan tatilin hem izole hem de hijyenik olmasıdır. 
Ancak karavan satışlarındaki artış ülkemizde açılan kaliteli kamp sayısından fazla olduğu için 
karavancılar iyi planlanmış kamp bulmakta zorlanmakta. Doğaya hiç bir şekilde zarar vermeyen 
karavan turizmi iyi planlamalar yapılarak ülkemize büyük bir döviz girdisi sağlayabilir. Bu konuda 
hükümet ve belediyeler tarafından yapılacak çalışmalar ile özel sektörün yapacağı katkılarla 
karavan turizmini geliştirilip, Avrupa ülkelerinin bu turizm koluna ayırdıkları  pastadaki paydan 
biz de alabiliriz. 

Yunanistan’a yılda 3 milyon karavancı gitmesine 
rağmen bunlardan çok az bir kısmı tatil için 
ülkemize geçmekte

Eray Çakın 
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu 

Genel Sekreteri & Bursa Kamp ve 
Karavan Derneği Başkanı

Başoğlu Karavan, 1976 yılında Sakarya Adapazarı’nda imalata başlamış, sektörün önde gelen 
karavan firmalarından biri haline dönüşerek adını Caretta markası ile dünyaya duyurmuş bir 
kuruluştur. Firmamız 40 yılı aşkın tecrübesi ile karavan denilince akla ilk gelen, Türkiye’nin 
markası olarak dünyanın sayılı karavan şirketlerinden biri olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 
Caretta karavan markamız dünya markaları ile yarışıyor ve kaliteli üretimimizi uluslararası 
standartların üzerine çıkarmaya çalışıyoruz. Karavan üretiminde, sert doğa koşullarına özellikle 
de suya dayanıklı malzemeler kullanılmalıdır. Hem hafif hem de kullanışlı parçalar seçilmelidir. 
Çünkü kampçılık az eşya ile minimal yaşamı başarabilmektir. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 
ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyon (UKKF) iş birliğinde 
ülke genelinde toplam 249 potansiyel karavan alanı tespit edildi. Bu çalışma sayesinde kamp 
alanlarındaki güvenlik seviyesi arttı, buna bağlı olarak insanlar daha çok alanda daha güvende 
kalmaya başladı. Ayrıca suya ve elektriğe ulaşım kolaylaştı. Karavan parkların artması bizler 
için de memnuniyet vericidir. Daha da artmasını temenni ederiz. Özellikle pandemi dönemiyle 
birlikte insanların kendi içine dönmesi ve daha özel bir alan istemesiyle karavan satışlarda da 
artış gözlemledik. 

Acemi karavan üreticileri ucuz mal ve işçilik kullanarak fiyatı çekebildiği 
kadar tabana çekip, bizleri yani kaliteli malzeme ve işçilik kullanan 
şirketleri “pahalı” gösterme çabasına girdi
Karavan tatilinin en büyük avantajı; her yer eviniz, eviniz her yerde sizinle. Karavanınızı alıp 
ailenizle ya da arkadaşlarınızla istediğiniz yere gidebilirsiniz, karavan tatilinin sakinliğinin paha 
biçilemez güzelliğini yaşayabilirsiniz. Günümüzde acemi karavan üreticileri ucuz mal ve işçilik 
kullanarak fiyatı çekebildiği kadar tabana çekip, bizleri yani kaliteli malzeme ve işçilik kullanan 
şirketleri “pahalı” gösterme çabasına girdi. Halbuki kalite her zaman paha biçilemezdir. Bu 
konuda denetimin sıklaştırılması ve belirli bir bilgi düzeyi altındaki kişilerin bu işe girmesinin 
zorlaştırılmasını bekleriz. Karavana gönül verenler her şeyden önce işçiliğe ve karavanda 
kullanılan malzemeye bakmalılar. Çünkü bir evleri de karavan olacak. Evinizin çatısı su sızdırsa 
bu sizi rahatsız eder değil mi? Ya da elektrikteki herhangi bir arıza? Bu yüzden demem o ki, 
karavan alırken fiyat/performanstan daha çok fiyat/kaliteye önem verilmelidir…

Karavan üretiminde, sert doğa koşullarına 
özellikle de suya dayanıklı malzemeler 
kullanılmalıdır

Engin Başoğlu
Başoğlu Karavan 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Ben şu esnada İzmir Kamp ve Karavan Dernek Başkanlığından ayrılmış 
bulunmaktayım ancak hala Ulusal Kamp Karavan Federasyonu'nda 
yönetici olarak görev yapmaktayım. Ege Bölgesinden Fethiye'ye 
kadar 14 derneğin sorumluluğu bende bulunmakta. İzmir Kamp 
ve Karavan Dernek Başkanı iken pandemi öncesinde çok büyük 
etkinlikler yaptık. Bu etkinlikler Türkiye'de büyük ses getirdi. Çok 
etkin bir dernek olduğumuz için tüm Türkiye bizi takip ediyordu. Bu 
etkinliklerden biri de Menemen Gölpark Etkinliği oldu. Karavan tamir 
eden firmalar ve 400'e yakın karavan kullanıcısı etkinliğimize katıldı. 
Buradaki amaç, camianın içerisine karavancıların da katılmasıyla daha 
da güçlenmesini sağlamaktı. Bu hedefe de ulaştık. Ondan öncesinde 
Sekader Kampı Etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikteki amaç da bu 
derneği güçlendirmekti. Çünkü yapılan yardımlar tamamı ile engelli 
vatandaşlarımızın deniz altında dalış kursu yapmalarını sağladı. Bunu 
bir sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirebiliriz. Bununla 
birlikte Huzurevleri ziyaret edildi ve insanlara çeşitli minik hediyeler 
götürülerek mutlu edildi. 

Pandemi ile birlikte doğaya bir kaçış gerçekleşti
Kampçılık ve karavancılık değişik bir tutkudur, doğaya bağlı olan her 
insanın yaşaması gereken bir duygudur. Bir karavanımız var ise birçok 
yer doğada sizin; ancak kirletmemek şartıyla. Çünkü bizler bu konuda 
sorumluluğunu en yüksek seviyede bilen kişiler olmalıyız, ismimiz 
kampçılık ve karavancılıktan geliyor. Dolayısıyla bu görevi tam olarak 
yerine getirmeliyiz. Kamp ve karavan turizminde tatilci profili ülkemizde 
emekliliği hak etmiş insanların yoğunluğundadır, ancak pandemi ile 
birlikte doğaya bir kaçış eğilimi gerçekleşti. Kısacası daha öncesinde 
bu programı kafasında yaşatan aileler hedeflerini ertelemeden maddi 
durumları da müsaitse ulaşmaya başladılar. Bu anlamda Türkiye’de 
bu alana yönelik büyük bir talpe patlaması mevcut. Kamp ve karavan 
turizmi açısından Türkiye'nin ve faaliyet gösterdiğimiz bölgenin sahip 
olduğu potansiyel tartışmasız çok büyük. Çünkü Kuzey’den başlayıp 
hatta Güney Marmara'nın üstünden başlayıp, Kuzey Ege'yi alıp, 

Güney Ege'ye kadarki kısmı yani Fethiye’yi nokta olarak alırsak bölge 
oldukça büyük. Buradaki potansiyel çok büyük, yalnız karavancılık 
açısından yeterli kamplar yok. Bizim çalışmalarımız da bu yöndedir. 
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyon Yöneticisi olarak Türkiye'de bir 
takım çalışmamız elbette mevcut ancak devletimizin bugünkü hali 
bu çalışmaları biraz yavaşlattı. Aslında pandemide bu iş çok büyüdü 
ama tam olarak bizler de hazır değildik. Batı Anadolu Kalkınma Ajansı 
ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte karavan park alanları 
ve konaklama alanları tespitleri yapıldı. Ajanslar kısa süre içerisinde 
bu belirlenen yerleri Karavan Kamp Alanı yapacaklar. Ayrıca, araç 
sigortaları ile alakalı bir bypass çalışması yaptık. Bu esnada birçok 
karavancı, sigortalarını çok indirimli almaya başladı. Bundan önceki 
dönemde ciddi seviyede sigorta fiyatları mevcuttu. Dernekler olarak 
bazı kamplarla antlaşmalar sağlandı, fiyatlar için indirimler alındı.

Deniz, doğa ve kültür kampları olacak şekilde çalışmalar başlatıldı
Aslında turizm potansiyeli olarak kampçılık ve karavancılık büyük 
ekonomi yaratacak güce sahip. Bizler bu gücü devletimize doğru bir 
şekilde aktarıyoruz. Devlet büyüklerimiz bu işe el atmaya başladılar, 
birtakım gelişmeler olmaya başladı, malum yaşadığımız durum biraz 
bu gidişatı yavaşlattı.  Yukarıda da söylediğim gibi büyük bir potansiyel 
var, bunu doğru şekilde kullanabilirsek büyük bir sektör meydana 
çıkmış olacak. Karavan ve kamp yerlerine ilişkin Batı Anadolu 
Kalkınma Ajansı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile birtakım tespitler 
yapılmıştı. Bu bölgelerde belirlenen yerler içerisinden 60 küsur yer 
belirlendi. Bunlar için deniz, doğa ve kültür kampları olacak şekilde 
çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmaların karavancılar açısından faydası; 
güvenli girebilecekleri, her şekilde faydalanabilecekleri kamp alanları 
olmalarıdır. Şu anda bu kamp alanları tamamlanmadan birçok şeyi 
söylemek erken olur. Artık başında da söylediğim gibi insanların 
doğaya bir kaçışları mevcuttu. Pandemi ile birlikte bu kaçış çok hızlandı. 
Birçok insan pandemi sebebiyle kabuğuna çekilmek durumunda 
olduğunu hissetti. Yanı sıra bazı kamp ve karavan tatilcilerinin doğanın 
korunmasına yardımcı olmadıklarını ve doğayı kirlettiklerini bazı 
basın yayınlarından, internet sitelerinden izlemekteyiz.  Bu konuda 
önerim, devletimizin kamp alanlarında ve dışarıda kampçılıkla alakalı 
eğitim vermesi olabilir. Bence kamp, kampçılık sertifikası olmalı. Bu 
belge, temel amacı oluşturan, amaca hizmet eden bir belge olmalı.  
Sonuçta her şeyde olduğu gibi eğitim burada da şart. Biraz da tabii ki 
kendinden sonraki gelecek olan nesli düşünmeli...

Pandemi öncesinde çok büyük etkinlikler yaptık, 
bu etkinlikler Türkiye'de büyük ses getirdi

Atilla Savaşçı
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi & İzmir Kamp ve Karavan Derneği Eski Başkanı
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Derneğimiz, Türkiye’de kampçılığı teşvik etmek, geliştirmek ve 
bilinçlendirmenin yanı sıra kampları tanıtmak, desteklemek ve kamp 
işletmek amacı ile kurulmuştur. Uluslararası alanda, kampçılık ve 
karavancılık konusunda, ülkemizi 55 seneden bu yana temsil eden 
dernek, Türkiye Kamp ve Karavan Derneğidir.  Türkiye Kamp ve 
Karavan Derneği, kampçılıkla ilgili uluslararası kuruluşlarla iş birliği 
yapar, üye olur ve toplantılarına katılır. Türkiye'de kampçılık ve 
karavancılık konusunda kamu kuruluşlarınca yapılacak düzenlemelere 
katkıda bulunur. Kampların ve karavanların standartlarının saptanması 
ve uluslararası ölçülere uygun olarak düzenlenmesinde yetkili ve 
görevli kuruluşlara yardım eder. Kampçılık ve karavancılıkta kullanılan 
araç ve gereçleri belli standartlara göre üretenlerin çalışmalarını 
özendirir, yardımcı olur, tanıtır ve bu yolda girişimlerde bulunur. 
Türkiye'de mevcut kampları dolaşıp niteliklerini tespit eder, gerekli 
bilgileri toplar. Lüzum görüldüğü takdirde yetkili makamlara ve kamp 
sahiplerine durumu bildirir. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin 
geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, 
balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek 
veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar. 
Üyelerimiz genelde 46-65 yaş arası, kadın erkek, genelde eşli gezildiği 
için sayı olarak eşit gezgin kampçılardan oluşuyor. Faaliyetlerimiz iç 
pazar ağırlıklı ama çabalarımız dış pazardan yararlanıp ülkemize döviz 
kazandırabilmek zira amacımız karavan turizminde Avrupa’da var 
olan 16 Milyar Avrodan pay alabilmek.

Kamp karavan turizmini benimseyen her ülke,  
bu turizm ürününden payını fazlasıyla alır
Alternatif turizm dallarından birisi olan kamp ve karavan turizmi 
yönünden, doğal güzellikleri, güneşi, iklimi ve sımsıcak insanları ile 
Türkiye ideal bir cennettir. Ancak,  kamp-karavan turizmi, ülkemizde 
son yıllarda git gide unutulan bir turizm alanı haline geldi. Kamp-

karavan turizminin bazı özellikleri var. Bu özellikleri dikkate aldığınız 
ve talepleri yerine getirdiğiniz takdirde, yatırım maliyeti son derece 
düşük, buna karşılık katma değeri fazla bir turizm ürününe sahip 
oluruz. Kampçılık ve karavancılık bir yaşam biçimi… Bu tür alternatif 
turizme gönül verenler, doğayı ve insanları seven, doğa ile iç içe, hem 
ekonomik hem de konforlu bir tatil geçirerek değişik yörelerdeki 
insanların örf, adet ve kültürünü yakından tanıma imkanını bulurlar.  
Kamp - karavan turizmi,  her ülkede katma değer yaratması açısından 
bir fırsattır. Kamp karavan turizmini benimseyen her ülke, bu turizm 
ürününden payını fazlasıyla alır. Yeter ki bunun kıymeti bilinsin…  
Kampçı olmanın temeli doğa sevgisi ve saygısıdır. Kampçı ve karavancı 
asla doğaya zarar vermez, zarar verenlere izin vermez. Son zamanlarda 
gözlediğimiz karavan sayısındaki artış ve karavan sahiplenen kişilerin 
bu yaşamı bilmeden kampçılığın özgürlük olduğunu ‘Ben istediğim 
yerde istediğim kadar kalırım, bana kimse karışamaz’ düşüncesi 
ile yapmış olduğu başıboş tavırlar, konakladıkları yerde yerli halkı 
rahatsız edecek kadar yayılmaları, görsel kirliliğe ve gri sularını gelişi 
güzel yerlere boşaltmaları vs. nedenlerle halk ve yerel yönetimler 
tarafından yasaklar getirilmeye başlandı. Bu çok üzücü ve kabul 
edilemez bir şey, kampçı arkadaşlarımın bu davranışlara dikkat 
etmelerini, kampçılığın kurallarının var olduğunu hatırlatır ve bunlara 
uymalarını öneririm. Yetkililere çağrım ise çığ gibi büyüyen ve sayıları 
artan karavanlara her ilde, beldede kısa sürelerde kalacak ihtiyaçlarını 
giderecek karavan parklar yapılmasıdır. Ülkemizde çok sayıda 
vatandaşımızın gelir düzeyi maalesef düştü, genelde emekli ve asgari 
ücretli olan kampçı dostlarımıza ücretleri uygun olan kampinglerin 
tesis edilmesini sağlamaları en büyük arzumuzdur.

Özel sektörün kamp yeri yapma girişimi teşvik kapsamına alınmalı
Türkiye’de kampçılık ve karavancılık alanında kısa vadede yapılması 
gerekenler şunlar: Mevcut kamp yerlerinin standardı belirlenmeli, 
envanteri çıkarılmalı ve yıldız verilmeli. Türkiye haritası üzerinde kamp 
yerleri gösterilmeli. Turistik bölgelerdeki 5 yıldızlı otellerde karavan 
kamp alanı yapmaları sağlanmalı.  Marinalarda karavanlar için bir 
bölüm ayrılması mecburiyeti getirilmeli. Edirne, Tekirdağ, Keşan, 
Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bilecik, Yalova, Sakarya, Bolu, Ankara, 
Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, 
Denizli, Kütahya, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, 
Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, 
Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Amasya, Zonguldak, 
Samsun, Sinop, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Düzce, 
Karabük, Çankırı, Sivas gibi illerinin bağlantı yolları güzergahı üzerinde 
bulunan büyük konaklama tesislerine petrol istasyonlarında motorlu 
karavanların yararlanması için atık su boşaltma, temiz su ikmal 
imkanları sunulmalı. Uzun vadede ise alt yapının yeterli bir seviyeye 
getirilmesi, bunun tanıtımının en iyi şekilde yapılması çok önemlidir. 
Özel sektörün Kamp yeri yapma girişimi teşvik kapsamına alınmalı. 
Sıfır kilometre araç karavan yapıldığı zaman fabrika çıkış fiyatı üzerine 
uygulanan yüzde 220 ÖTV’li fiyat üzerine yüzde 18 KDV uygulaması, 
makul seviyeye indirilmeli. Türkiye’de beş yıl ve üzeri araçlar bu 
vergilendirmeden muaf olduğu için karavan imalatçıları beş yıl ve 
üzeri araçları karavan yapmaktadır. Bu durum devletin vergi kaybına 
neden olduğu gibi, karavan turizmine gönül veren vatandaşlarımızın 
sıfır kilometre karavan yaptırmasını engellemektedir. Yanı sıra 
karavanların özel amaçlı taşıtlar yani yüksek riskli itfaiye, ambulans, 
çekici gibi araçlar sınıfından çıkarılması yılda birkaç ay 3 bin ila 5 
bin kilometre kullanılan ve kaza riski daha düşük olan araçlarımızın 
Zorunlu Trafik Sigortası ücretlerinin makul seviyeye çekilmesini 
sağlayacaktır.

Sabahattin Ergin
Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Genel Başkan Yardımcısı

Amacımız, karavan turizminde Avrupa’da var olan 
16 Milyar Avrodan pay alabilmek
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Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu 
(UKKF) üyesi olan derneğimizin faaliyetleri 
kapsamında, öncelikle büyükşehirlerde 
kamp alanları açılması, mevcut kampların 
iyileştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. 
Karavancılara ülkemiz içerisinde ve 
dışarda gerekli kamp malzemelerini temin 

etmelerinde, karavan alım ve satımlarında, 
ailece kalabilecekleri uygun kampları 
duyurmakta, anlaşmalı kamplarda indirimli 
kalabilmelerinde, muhtelif zamanlarda 
birlikte yaptığımız kahvaltı, yemek, geziler 
konusunda bilgilendirmede yardımcı 
oluyoruz. Türkiye’de kamp ve karavan 
turizminin büyüklüğü maalesef istenilen 
düzeyin altında. Bunun sebeplerinin başında 
karavan fiyatlarının ve vergilerin (ÖTV, KDV, 
TR sigortası, KASKO) yüksek olması gelmekte. 
UKKF ve dernek şubelerimiz bunun istenilen 
düzeye kavuşması için çalışmalar yapmakta. 
Konu üzerinde titizlikle çalışmaktayız. 
Ajanslarla sık sık buluşmalarımız ve 
toplantılarımız devam etmekte olup, 
sonuçlandırmak zaman almaktadır. 

Son senelerde kamp alanlarının rant geliri 
durumundan kapatılarak betonlaşması 
bizleri üzmekte
Son dönemde artan karavancı sayılarının 
başlıca sebebi, pandemi döneminde 
evlerden doğaya kaçış eğilimi oluşmasıdır. 

Türkiye’de kamp ve karavancılıkta eksik çok… 
Bahsettiğimiz gibi, fiyat ve koşullar çok ağır 
gelmekte, bununla birlikte yeterli kamp 
alanı olmayışı, mevcut kampların fiyatlarının 
yüksek olması da bunda etkili. Son senelerde 
ise kamp alanlarının rant geliri durumundan 
kapatılarak betonlaşması bizleri üzmekte. 
Yetkililerle görüşmelerimizde karavan imalat 
ve kamp işletmecilerinin teşvik edilmesi 
konularını ele almaktayız. Bugün Avrupa’da 
6 milyon karavan, 45 bine yakın kamp alanı 
bulunmakta. Bu kamplarda ise 300 binin 
üzerinde kampçı ve karavancı istihdam 
edilmekte. Dernek şubelerimize üye olmak 
isteğinde bulunan dostlara, üye olduklarında 
bir karavancı nasıl olunur ve nelere ihtiyaç 
duyar konularını anlatan, tanıtıcı bir kitapçık 
hediye ediyoruz. Üyelerimize karavancı 
duyarlılığını teşvik ediyoruz. Üyeliğe sıcak 
bakmayan dostlarımızın dışarda kalmaları 
tercihleridir. Biz her karavancıya yardıma 
hazırız. Sloganımız ‘Gelin birlik olalım, 
sesimiz gür çıksın.’

İstanbul Ümraniye’de Kurulu 3 bin 
metrekarelik kapalı alanda elektrikli kombi, 
yoğuşmalı duvar tipi kazan ve şofben üretimi 
gerçekleştiren firmamız Daxom, 2004 
yılından bu yana ısı cihazları sektöründe 
faaliyet gösteriyor. Müstakil evlerden 

toplu konutlara, hastanelerden yurtlara, 
otellerden restoranlara kadar her türden 
farklı büyüklükteki yapıların, farklı ısınma 
ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler 
geliştiren firmamız, yurt içi satışların yanı 
sıra yurt dışına ihracat da yapıyor. Türkiye’nin 
ısıtma sektöründeki yerli markası Daxom, 
ülke geneline yayılan 28 toptancı bayinin 
yanı sıra yaklaşık 600 satış noktası ve yaygın 
servis ağı ile hizmet veriyor.

Yeni ürünümüz, karavan, tekne, yat, 
panelvan gibi araçlarda 12 volt elektrikle 
sıcak su ve ortam ısısı sağlayacak
Küçük metrekareli, dar alanlara özel ısıtma 
ve sıcak su çözümleri de geliştiriyoruz. 
Yerli bir ısı teknolojileri firması olarak 
yenilikçi ürünlerimizle, pandemide talepleri 
artan karavan tatilcilerinin hayatını 
kolaylaştırıyoruz. Sadece 11 santimetre 
genişliğe sahip, Türkiye’nin ve Avrupa’nın 
en ince hermetik şofbeni Daxom Plus’ı 
kullanıcılarıyla buluşturan firmamız, 
şu anda Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğü 
küçük ebatlı su ve ortam ısıtıcısı cihazını 

yakında pazara sunmaya hazırlanıyor. Yeni 
ürünümüz, özellikle hem ulaşım amaçlı 
hem de yaşam alanı olarak kullanılan 
karavan, tekne, yat, panelvan gibi araçlarda 
12 volt elektrikle sıcak su ve ortam ısısı 
sağlayacak. Daxom Plus ürünü, doğalgazın 
yanı sıra LPG ile uyumlu olması nedeniyle, 
özellikle karavan, tekne, yat, panelvan gibi 
mobil araçlarda rahatlıkla kullanım imkanı 
sunuyor. 12 litre hacimli Daxom Plus, dijital 
ekranı üzerindeki ayar bölmesi sayesinde 
suyu, istenilen derecede sabit sıcaklıkta 
verebiliyor. Yanma için gerekli oksijeni dış 
ortamdan alan ürün, alevlenmeden ötürü 
açığa çıkan karbondioksiti de bacadan dışarı 
atıyor. Dolayısıyla hem bulunduğu yerin 
oksijenini kullanmadığı, hem de ortama 
insan sağlığına zararlı egzoz gazı vermediği 
için küçük metrekareli alanlarda güvenle 
kullanılabiliyor. Kullanım yerindeki musluk 
veya batarya açıldığında otomatik olarak 
çalışan Daxom Plus, Türkiye genelindeki satış 
noktalarından, online pazaryerlerinden ve 
web adresinden sipariş verilebiliyor. 

Türkiye’de kamp ve karavan turizminin istenilen 
düzeyin altında olmasının sebeplerinin başında 
karavan fiyatlarının ve vergilerin yüksek olması 
gelmekte

Küçük metrekareli, dar alanlara özel ısıtma ve 
sıcak su çözümleri geliştiriyoruz  

H. Tahsin Özkeskin
İstanbul Kamp ve Karavan Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Aydın Çetin
 DAXOM Genel Müdürü 
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Saly, 1996 yılında Erdal Başoğlu tarafından kuruldu. Başoğlu ailesi 
Türkiye’de 1975 senesinde karavancılık sektörünü başlatan, pazarını 
oluşturan ve fabrikasyon ürün üreten ilk ailedir. Ailenin şu an 2. ve 3. 
nesil üyeleri farklı üretim fabrikalarında farklı markalar adı altında hizmet 
vermeye devam etmektedir. Bizler Saly olarak ismimizi ve logomuzu, 
evini sırtında taşıyan sevimli bir hayvan olan Salyangoz’dan aldık. Doğaya 
ve karavancılığa olan tutkumuz sayesinde, yaptığımız işi severek, saygı 
duyarak ilerlemeye devam ediyoruz. Yıllar önce var ettiğimiz karavan 
sektörünü, ülkemizde günümüz teknolojisini ve yeniliklerini takip ederek 
daha da ileriye taşımak ve firmamızı dünyaya duyurmak en önemli 
hedefimizdir. Bizler gibi doğayı seven, bu doğanın içinde huzuru ve 
rahatlığı bulabilecek mavi ve yeşilin dostu olan her insanın bu zevklerini, 
keyfe dönüştürerek bir yaşam biçimi haline getirmesini görmek veya ticari 
işletmesini üretmiş olduğumuz ürünlerle daha da ileriye taşıyıp büyüten, 
karını arttırabilen müşterilerimiz olduğunu bilmek, bizlere büyük mutluluk 
ve daha iyisini yapabilmek için güç vermektedir. Saly Karavan olarak 
Türkiye’de, Motokaravan, Çekme Karavan, Camper, Tinyhouse, Römork 
ve Mobil Wc’ler, Mobil Eğitim Karavanları, Kulis&Makyaj Karavanları, 
Otobüs&Midibüs dönüşümleri vb. özel ürünleri aynı çatı altında üreten 
tek karavan üreticisi biziz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren standart 
olarak ürettiğimiz modellere ek olarak, sektördeki ihtiyaca da yönelik 
birçok ürün ürettik. Bu ürünler genellikle piyasada açığı olan ve daha önce 
yapılmış bir örneği bulunmayan ürünler oldu. Haliyle sektöre öncülük 
ederek ihtiyaçları karşılamış, ülkemize katma değer kazandırmış olduk. 
Saly, günümüzde, 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan bir firma olarak, 
senede 2 bin adede yakın ürün satışı yapmaktadır. Bu satışların yüzde 
60’ını yurtdışı, yüzde 40’ını ise yurtiçi satışlar olarak ayırabiliriz.

Pandemi ile birlikte karavanla tatil anlayışını 
biraz daha benimsemek isteyenlerin sayısı arttı
Daha çok kamp alanı, daha çok doğa dostu insan demektir. Kamp 
alanlarının çeşitliliği ise karavan severler için çeşitlilik demektir. Aynı 
zamanda bu alanların global olarak bilinirliliği arttırılırsa yurtdışından 
karavanıyla ziyarete gelen turistlerimizin sayısı da artacaktır. Türkiye’de 
pandemi öncesi başlayan ve yaklaşık dört senedir de devam eden bir 
pazar artışı zaten vardı. Pandemi ile birlikte sanıyoruz ki mahremiyete 
olan ilgi arttığından karavanla tatil anlayışını biraz daha benimsemek 
isteyenlerin sayısı da arttı. Bu noktada, bizler Saly olarak 2020’de, 
2019 yılına göre yurtiçi satışlarda yüzde 30’luk bir artış sağladık. Bu 
sene ise daha önce girmediğimiz yeni ülkelere ihraç yapmak ve ihraç 
adetlerimizi arttırmak için uğraşıyoruz. 

Merdivenaltı diye tabir ettiğimiz üretimlerde yanlış ürün ya da 
yanlış şekilde kullanımlarla sık karşılaşmaktayız 
Karavanlar ya da diğer mobil araçlar için özel olarak üretilen 
ekipmanlar bulunmaktadır. Biz bu ürünleri ithal eder, stoklarız. 
Aslında bu noktada önemli olan hem doğru ürün kullanımı hem de 
doğru şekilde kullanımıdır. İşte bu yüzden merdivenaltı diye tabir 
ettiğimiz üretimlerde yanlış ürün ya da yanlış şekilde kullanımlarla 
sık karşılaşmaktayız. Merdivenaltı olarak tabir edilebilecek üretim 
şeklinin karavancılığa verdiği zarar büyük. Çünkü karavan üretimi, 
kullanımı ile alakalı hala çok büyük eksiklikler var. Üretim kontrolleri 
neredeyse yok denecek kadar az. Karayollarında karavanlar ile ilgili 
zorunluluklar bilinmiyor ve kontroller sağlanmıyor. Bu noktada nihai 
tüketici daha ucuz olsun mantığıyla hareket ettiği sürece merdivenaltı 
tabiri devam edecektir. Beklentimiz hem üretim tesislerinin hem 
üretim belgelendirilme sisteminin doğru şekilde kontrolüdür ki 
haksız rekabet ortadan kalkarak, şeffaf bir ortam yaratılsın. Karavan 
ve karavancılık ile ilgili piyasada kirli bilgi o kadar çok ki... Bu 
sebeple karavancılara en büyük tavsiyemiz konuyu uzmanlarından 
öğrenmeleridir. Çünkü karavancılık, bir kere karavana binerek 
anlaşılabilecek konu değildir...

Müjgan Başoğlu
SALY GROUP Pazarlama Müdürü

Saly, günümüzde 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan bir firma 
olarak, senede 2 bin adede yakın ürün satışı yapmakta
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Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 
Kanuna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
uygun görülen kültür ve turizm koruma ve 
gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, 
özel sektör katılımıyla "turizm hizmetleri 
yönetim birlikleri" kurulacak. AA’da yer alan 
habere göre, "Turizm merkezleri", kültür ve 
turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında 
kalmakla birlikte bu bölgelerin niteliğini 
taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri 
açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu 
yararı bulunan orman vasıflı olanlar dahil, 
Hazine taşınmazları ile tescili mümkün 
olan devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve sınırları, 
Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan 
edilen alanları tanımlayacak. Kültür ve 
turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile 
turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni 
kriterler getirilecek. Buna göre ülkenin 
doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel 
turizm değerleri ile turizm potansiyeli 
dikkate alınacak. Cumhurbaşkanınca kabul 

edilen yatırımlarda, devlet yardımları 
hakkında kararda kültür ve turizm koruma 
ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, 
muafiyet ve teşvik hükümleri, turizm 
merkezleri hakkında da uygulanacak. 
Turizm sektöründe, Turizmi Teşvik Kanunu 
ve diğer mevzuatta yer alan teşvik 
tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan 
yararlanabilmek için Kültür ve Turizm 
Bakanlığından turizm yatırımı belgesi 
veya turizm işletmesi belgesi alınması 
zorunluluğu getirilecek.

Yanan arazilere orman
yapılacağı iddialarına yanıt 
Yanan alanların turizm yatırımlarına 
açılacağı iddialarına, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Ersoy ve ardından Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanıt verdi. 
Ersoy, muhalefetten gelen iddialara sosyal 
medya üzerinden “Hem anayasa hem 
kanunlar gereği yanan orman arazilerinin 
öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir 
zorunluluk olup, görev yetkisi Tarım ve 
Orman Bakanlığındadır. Bu arazilerin 

yangın sonrası turizm veya başka amaçla 
yapılaşmaya açılması da hukuken mümkün 
değildir” mesajını paylaştı. Pakdemirli ise 
2634 sayılı kanunda yapılan değişikliğin 
yanan yerlerin turizm yatırımlarına izin 
verileceği iddialarına ilişkin, “Eğer bir 
turizm alanı tahsis edilecekse zaten tahsis 
edilir. Bunun şekil ve şartı vardır, orası 
turizm alanı ise oraya otel yapılır, değilse 
yapılamaz. Ormandan görüş alınır, orman 
da çeşitli kurumlardan görüş alır. Belki 10-
15 kurumdan görüş alınır. Yaban hayatı, 
göç yolları olmak üzere birçok kurumdan 
görüş alındıktan sonra eğer turizm alanı 
ilan edilecekse ilan edilir ve ilan edilmişse 
de oraya gerekli bakanlıklardan izin alınmak 
suretiyle yapılabilir”

Turizmi Teşvik Kanunu TBMM’de kabul edildi

Emlak vergilerine esas alınacak 
asgari değerlerde yapılan artışlar, 
pandemiden en fazla etkilenen 
sektör olan konaklama sektörüne 
yeni bir fatura çıkardı. 2023-2024-
2025 yılları emlak vergilerinin de 
belirlenmesinde temel olacak 
2022 yılı emlak vergilerine esas 
asgari değerlere göre, yeni bedeller 
muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. 

Takdir Komisyonları’nca birçok bölgede 2021 yılına göre 5 katı 
aşan artışa sektörden tepki geldi. Sektör temsilcileri, belediyelerin 
Takdir Komisyonları’nca 2022 yılı için belirlenen emlak vergisine 
esas asgari birim değerlerinde, sektörün yaşadığı zorlu ekonomik ve 
sosyal koşulların göz ardı edilerek, keyfi ve tamamıyla emlak vergi 
tahsilatını artırmaya yönelik ‘inanılmaz’ düzeyde artışlar yapıldığını 
belirtti. Sektör temsilcileri, bir otelin, bu yılki emlak vergisine göre 
2022 yılı için ödemesi gereken tutarın 5 katı aşan tutarda arttırılarak 
belirlendiğini; 2022 yılından başlayarak, her yıl yapılacak artışlarla 
önümüzdeki 4 yıl için emlak vergilerinin fahiş tutarlara ulaşacağını 
kaydetti. Türkiye Otelciler Birliği’nden (TÜROB) yapılan açıklamada, 
konuyla ilgili Türkiye’nin birçok yerinden şikayetler ulaştığı 
vurgulandı. Açıklamada, muhtarlıklarda askıya çıkarılarak açıklanan 
emlak vergisine esas birim bedellerini yüksek bulan işletmelerin 
yasal haklarını kullanmak üzere en geç 30 Temmuz 2021 tarihine 
kadar Vergi Mahkemeleri’ne dava açmaları gerektiği, 30 günlük 
yasal süre içinde itiraz edilmeyen emlak vergisi değerlerinin kesinlik 
kazanacağı belirtildi.

Emlak vergisinde fahiş artışa 
otelcilerden tepki

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Kaya Demirer, 1 Eylül'den 
itibaren işletmelere girerken iki 
doz aşı zorunluluğu getirilmesi 
çağrısında bulundu. Yeni Şafak 
gazetesinin aktardığı habere 
göre, Kaya Demirer, salgının 
bedelini ekonomik ve sosyal 
olarak ödediklerini belirterek, 
şu açıklamalarda bulundu: 
"Bugün salgının bir daha geri 
gelmemek üzere ortadan 
kalktığını düşünmek için erken. 
Fakat bugün 18 aydır süren 
mücadelede gelinen noktada 
insanlık için bir umut var, 

çünkü aşı var. Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur. İnanıyoruz 
ki bireysel özgürlükler ancak toplumsal kazanımlarla korunabilir. 
Şu anda mümkün olan tek seçenek hayatı korumak için virüsle 
güvenli bir şekilde bir arada yaşamak, toplumun farkındalığını ve 
kurallara uyumu artırmaktır. Toplumsal bağışıklığı yakalamak da artık 
bir yöntem olarak gözükmektedir. Zira iki doz aşısını tamamlamış 
bireylerin virüsle temaslarında varyantı ne olursa olsun ağır bir vaka 
durumunun gerçekleşmediğini tüm dünyada gözlemliyoruz."

TURYİD Başkanı 
Kaya Demirer’den 
“Aşı zorunlu olsun” çağrısı
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Turizm eski bakanlarından Bahattin 
Yücel, Marmaris ve Bodrum’daki 
yangınların turizm etkisine yönelik 
önemli açıklamalarda bulundu. 
Yanan bölgelere uzun süre turist 
gelmeyeceğini salık veren Yücel, 
Bizim TV’den Lale Özan Arslan’ın 
programında şu açıklamaları yaptı; 
“Buralar yandıktan sonra buraya 
turist falan gelmez. Yine kamu 
kaynağını alarak ben burada otel 

yaparım, hayali bitti. 10 yıl Güney Ege’de turizm beklemeyin, 
turizmi bu bölgede bitirdiler. Çok düşük fiyatla birtakım talepler 
olabilir. Burası Türkiye’nin yelken, teknecilik ve denizcilik bağlamında 
talep üstünlüğü yaratabilecek tek yeriydi, bunu da kaybettik.” Pina 
Yarımadasındaki otellerin de yangınların ardından yapıldığına dikkat 
çeken Yücel, “Pina Yarımadası’nda üç tane heyula gibi otel var. Oraya 
zamanında bungalov bile yaptırmadılar. Orayı son zamanlarda Kemal 
Ilıcak almıştı. Orada bungalov bile yapamayacağı için vazgeçti. Sonra 
birileri burayı aldılar, bir şeyler yapmaya çalıştılar. Birden bire bir 
yangın çıkıt. Yangından sonra dönemin Turizm Bakanı Atilla Koç, ‘Bu 
yangından sonra buraya taş üzerine bir tek taş koydurmayacağız’ 
dedi ama oraya üç tane otel yaptılar” ifadelerini kullandı. 

Bahattin Yücel: “10 yıl Güney 
Ege’de turizm beklemeyin”

Türkiye’nin turizm merkezi Bodrum 
için, tanıtım atağına geçildi. Bodrum 
Tanıtma Vakfı’nın (BOTAV) Herodot 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
Olağan Genel Kurulu’nda, ilçenin 
tanıtımına yönelik hazırlanan projeler 
masaya yatırılarak, oluşturulan güç 
birliğiyle elde edilen kazanımlara 
dikkat çekildi. Genel Kurul öncesinde 
Ford Türkiye ve BOTAV arasındaki iş 
birliğinin başlangıcı olarak, iki adet 

Ford Kuga aracın vakfa teslimi, Muğla Bayii Helvacıoğlu tarafından 
gerçekleştirildi. Araçlar Helvacıoğlu Satış Koordinatörü Cenk Kalkan 
ve Satış Müdürü Enver Kasal tarafından BOTAV yönetim kurulu 
başkanı Ahmet Aras ve Genel Sekreter Serkan Ceylan'a teslim edildi. 
Cenk Kalkan yapmış olduğu açıklamada Bodrum tanıtımına destek 
vermekten ve uzun soluklu bir işbirliğinin başlangıcını duyurmaktan 
duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bodrum Belediye Başkanı ve 
BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, genel kurulda yaptığı 
konuşmasında, uluslararası platformlarda birçok dijital faaliyete ve 
toplantıya katıldıklarını belirterek, her platformda Bodrum’u doğru 
bir şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. BOTAV’ın, Bodrum’un 
tanıtım gücü olarak kendini ifade etmeye başladığının altını çizen 
Aras, vakfın web sitesinde ve ‘Visit Bodrum’a uzanan bir çalışma 
başlattıklarını belirterek, “Visit Bodrum Projesi Bodrum’un dijital 
tanıtımı olması açısından çok önemli. Bunun için ciddi çalışmalar 
yapacağız” dedi.

Ford'dan Bodrum
tanıtımına destek

Güney Ege Turistik Otelciler 
ve İşletmeciler Birliği (GETOB) 
başkanlığına adaylığını açıklayan 
Mustafa Deliveli, 1 milyar turist 
ve yüzde 74 gelir kaybı ile dünya 
turizminde tüm zamanların 
en kötü yılı olarak kayıtlara 
geçen 2020’nin ardından 2021 
sezonunda beklentinin yüksek 
olduğunu açıkladı. Türkiye’nin 
kötünün en iyilerinden olduğunu, 

geçen yılı yüzde 69 kayıpla kapattıklarını belirten Deliveli, “Rusya 
kapılarını Türkiye’ye kapattığı dönemde iç turizmi teşvik etti, 
dolaşım arttı. Bu da ülkede vaka sayılarının artışına neden oldu. 
Rusya’daki oteller pandemiyle mücadele konusunda bizim kadar 
bilinçli ve hazır değiller. Türkiye Turizm Geliştirme ve Kalkınma 
Ajansı’nın sertifikasyon programı kapsamında turizmciler bilinçle, 
gerekli bütün önlemleri aldı ve bir sezonu böyle geçirdik. Bugün 
artık özümsemiş ve günlük hayatın bir parçası olarak bunları 
uygulamayı sürdürüyoruz. Bakanlığımız önlemleri genişleterek 
sertifikasyonu 30 odaya düşürdü. Dolaysıyla biz bu önlemlerle 
Rusya’daki vaka artışından dolayı endişeli değiliz. Antikor testleri, 
PCR testleri ve 14 gün karantina gibi önlemler gerekli ülkelere 
göre uygulanacak. Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 
gerekli gördükleri durumlarda rastlantısal testler yapacak. 
Sınırdan başlayan bir kontrol mekanizması da işliyor. Yani sadece 
otelciler, tesisler değil önlemler her açıdan alındıkça biz de 
güvenle misafirlerimizi ağırlayacağız” diye konuştu. 

GETOB Başkan Adayı 
Mustafa Deliveli, turizmle 
ilgili açıklamalarda bulundu

İGEME İzmir’in sağlık gücü 
turizm potansiyeli, iş gücü, 
insan kaynakları, doğal 
güzellikleri ve tıbbı akademik 
üstünlüğünü sağlık turizminde 
cazibe merkezi haline 
getirmek için seferberlik 
başlatıyor. İhracatı Geliştirme 
Merkezi (İGEME)’nin başlattığı 
seferberlik kapsamında 
İzmir’de sağlık turizm yetki 
belgeli işletme sayısının bu yıl 
bitmeden iki katına çıkması 

hedefleniyor. 2020-21 yılı için hedef ülke olarak tespit edilen İngiltere, 
Hollanda ve Özbekistan gibi pazarlarda tanıtım organizasyon ve 
kampanayalar yapılacak. Türkiye’de sağlık turizmin gelişmesine yönelik 
geliştirilen projelerle İzmir’de de sağlık turizminde hacmin büyümesi 
ve İzmir’in değer kazanması asıl hedef. Katma değeri en yüksek olan 
hizmet ihracatının sağlık turizmi ile İzmir ekonomisine 1 milyar dolar 
direkt ve dolaylı katkıda bulunması hedefleniyor. İGEME CEO’su Murat 
Işık, İzmir’de başlatılacak seferberlik ile ilgili, “İzmir’i sağlık turizminde 
cazibe merkezi ve markası haline getireceğiz” dedi. İzmir'in sağlık turizm 
potansiyelinin kayıp hazine gibi olduğunu, İzmir halkının ve istihdamının 
yetişmiş iş gücünün buna müsait olduğunu söyleyen Işık, İzmir’in başarı 
hikayesinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir, sağlık turizminde
cazibe merkezi olacak
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Accor Otel Grubu, yinelenen maliyet 
tasarrufları ve bazı bölgelerdeki iyileşme ile 
824 milyon avro gelir elde etti. Accor, tüm 
dünyayı ve turizm sektörünü etkisi altına alan 
pandemi sürecinde; 2021 yılının ilk yarısında 
iyileşme ivme kazanırken, 15 bin odadan 
oluşan 121 otel açarak organik büyümesini 
güçlendirdi. Otel sahipleri, faaliyetlerdeki 
toparlanmayı ihtiyatlı bir şekilde izlerken, 
grup yüzde 3 ila 4 arasında net bir sistem 
büyümesi bekliyor. Accor Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Sébastien Bazin finansal 

sonuçlar üzerine değerlendirmesinde 
şöyle konuştu: “Mayıs ayından bu yana net 
bir toparlanma gördük. Aşının kullanıma 
sunulması ve sınırların aşamalı olarak yeniden 
açılması dahil olmak üzere olumlu işaretler 
yaz mevsimi boyunca tüm dünyada devam 
edecek. Yılın ilk yarısında Accor, işletme 
performansını önemli ölçüde iyileştirdi. 
Ayrıca, likiditemizi ve yatırımlarımızı verimli 
ve dikkatli bir şekilde yönetmeye devam 
ettik. Bu nedenle daha çevik ve verimli bir 
organizasyon yapısıyla sağlam bir bilanço ile 

toparlanmaya 

hazırız. 

Accor Otel 

Grubu, 

tasarruflarla ekonomik iyileşmeyi 

hızlandırırken, dünya çapında yatırımlarını 

da sürdürdü. Yaz sonu için planlanan, grubun 

portföyüne eklenecek 762 bin odalı 5 bin 

199 otel ve 211 bin odalı 1.203 otel ile ilgili 

çalışmalar sürüyor.

Dedeman Hotels & 
Resorts International’da 
uzun yıllardır görev alan 
Atila Manav, Dedeman 
Zonguldak’ın Genel Müdürü 
oldu. Dedeman kariyerine 
Dedeman Palandöken’de 
muhasebe müdürü olarak 
başlayan ve bu görevi 1995 
ile 2000 yılları arasında 
sürdüren Manav, 2002-2005 
yılları arasında Dedeman 
Bodrum Muhasebe Müdürü, 
ardından Dedeman Ankara 
Mali İşler Müdürü olarak 
görev yaptı. 2012 yılında 
Dedeman Turizm Grubu’na tekrar katılan Atila Manav, sırasıyla Park 
Dedeman Denizli, Dedeman Erbil, Dedeman Öskemen, Dedeman 
Palandöken ile Dedeman Palandöken Ski Lodge’da Mali İşler Müdürü 
olarak kariyerine devam etti. Zonguldak’ın ilk 5 yıldızlı oteli olma 
özelliğini taşıyan Dedeman Zonguldak’a 2018 yılında Mali İşler Müdürü 
olarak atanan Manav, 2020 yılının Ağustos ayından itibaren Dedeman 
Zonguldak’ta Genel Müdür Vekili olarak görevini sürdürüyordu. 
Turizm sektöründe 25 yılık deneyim ve tecrübeye sahip olan Atila 
Manav, Dedeman Hotels & Resorts International tarafından yapılan 
yeni atama ile Dedeman Zonguldak’ın Genel Müdürü oldu. 

Accor, ülkemizin zengin mutfağının keşfini 
Nefais Restaurant ile taçlandırıyor 
Accor, Novotel Istanbul Zeytinburnu oteli 
içerisinde, ‘Keşif Mutfağı’ mottosu ile Türkiye 
coğrafyasının zengin mutfağını taçlandıran 
Nefais Restaurant’ın kapılarını misafirlerine 
açtı. Nefais Restaurant binlerce yıllık mutfak 
kültürümüzün ve Anadolu coğrafyasının 
eşsiz tatlarını keşfetmeniz için bulunmaz 
bir fırsat sunuyor. Bir Novotel markası olan 
Nefais, Türkiye coğrafyasını oluşturan 7 
bölgenin zengin mutfağını ve lezzetlerini 

bir araya getiriyor. Nefais’in işletme ve 
konsept danışmanlığını, Accor otellerinde 
2007 yılından bu yana farklı pozisyonlarda 
yöneticilik görevlerini üstlenen ve halen 
Novotel & ibis Otel Istanbul Zeytinburnu 
otellerinin yöneticiliğini yürüten Eray Dursun 
yaparken, Mutfak Şefliğini ise Kanada, 
New York, Dubai, Karayip Adaları gibi farklı 
destinasyonlarda kariyerini geliştiren, 
ülkemizi birçok uluslararası yarışmada 
başarıyla temsil eden, Canadian Culinary 
Federation (CCFCC) organizasyonunun 

en genç üyesi olan ve “The Taste Türkiye” 
2019 yarışmasının birincisi Muhittin Fidan 
üstleniyor.

Accor Otel Grubu, 2021’in ilk yarısında 
824 milyon avro gelir elde etti

Atila Manav, Dedeman 
Zonguldak’ın genel müdürü oldu

Dedeman Hotels & Resorts 
International bünyesinde yer 
alan Dedeman Tokat’ın Genel 
Müdürü Serdar Küçükyıldız; 
Dedeman Bostancı Otel & 
Convention Center ve Park 
Dedeman Bostancı otellerinin 
Genel Müdürü olarak atandı. 
Akdeniz Üniversitesi İşletme 
Bölümü mezunu olan 
Küçükyıldız, turizm sektöründeki 
profesyonel iş hayatına 1994 
yılında başladı. Sektörün farklı alanlarında elde ettiği tecrübeyle 
Dedeman kariyerine 2008 yılında Dedeman Antalya Oteli’nde 
Vardiya Lideri olarak başlayan Küçükyıldız, Dedeman Antalya 
Oteli’nde 2013 yılına kadar Rezervasyon ve Gelirler Şefi ve 
Kurumsal Satış Müdürü görevlerini üstlendi. 2013-2015 yılları 
arasında Dedeman Turizm Yönetimi İstanbul’da Merkez Otelcilik 
Kurumsal Satış Müdürü olarak, 2015-2018 yılları arasında da Park 
Dedeman Elazığ Otel Genel Müdürü olarak kariyerine devam 
etti. Turizm sektöründe 27 yıllık tecrübeye sahip olan Serdar 
Küçükyıldız, İngilizce ve Almanca biliyor.

Dedeman Bostancı ve Park 
Dedeman Bostancı’nın
yeni genel müdürü, Serdar 
Küçükyıldız
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Six Senses Kocataş 
Mansions, Istanbul 

Yiyecek&İçecek 
Direktörlüğü görevini 

sürdürmekte 
olan Nebi Ozan 

Özdemir, Ağustos 
2021 itibariyle Otel 

Müdürü olarak 
atandı. Otelcilik 
kariyerine 2008 
yılında başlayan 

Özdemir, Turizm ve 
Otelcilik alanındaki 

tecrübesini 
Türkiye’de yer alan 

lüks segment otellere 
ek olarak Katar ve

 Umman’da edindiği 
deneyimlerle perçinledi. Six Senses Kocataş Mansions’daki 
görevinden önce uzun süredir yurtdışında görev yapmakta olan 
Özdemir, Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul’un Otel Müdürü 
olarak kariyerine devam edecek. Turizm ve Otelcilik alanındaki 
tecrübesini Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul’un uluslararası 
sürdürülebilirlik felsefesi çerçevesinde sunacağı hizmetlerde 
değerlendirecek olan Nebi Özdemir, kariyeri boyunca sorumlu 
olduğu otellerdeki çalışmalarıyla uluslararası birçok ödüle layık 
görüldü. 

El değmemiş yeşillikler içerisindeki konumuyla doğayla benzersiz 
bir uyum sergileyen NG Phaselis Bay, doğaya saygılı nadide 
tasarımıyla doğayı kucaklıyor. Doğal bitki örtüsünün korunması 
amacıyla her detayı düşünülerek tasarlanan mimarisi ve huzur 
veren atmosferiyle doğanın dengesini koruyan bir yaklaşım 
sunuyor. “See, Feel, Love” (Tanı, Hisset, Sev) sloganıyla modern 
gezginlerin vazgeçilmezi olan NG Phaselis Bay, hayata ve doğaya 
değer katan ayrıcalıklar sunuyor. Otelin bazı noktalarında 
mimarinin içinde kalan ağaçlar ise tüm ihtişamı ile doğanın 
gücünün birer temsilcisi olarak misafirlerini selamlıyor. NG 
Phaselis Bay, çam ağaçlarının hâkim olduğu açık alanları, ağaçların 
arasına konumlanmış saklı havuzları ve yeşilin maviyle buluştuğu 
manzaralara açılan kapıları ile doğanın büyüleyici atmosferiyle 
müthiş bir uyum sağlıyor.  Yaşam standartlarınızı oluşturan 
spor ve sağlıklı beslenme gibi günlük alışkanlıklarınızdan ödün 
vermeden, hayat kalitenizi artıracak ayrıcalıklarla kendinizi çok 
daha özel hissedeceksiniz. 

Nebi Ozan Özdemir, Six Senses 
Kocatas Mansions, İstanbul’un 
otel müdürü olarak atandı

NG Phaselis Bay, tasarımıyla 
doğayı kucaklıyor

Emaar Hospitality Group’un uluslararası 
lüks otel zincirinin yeni halkası Address 
Istanbul’da üç yeni atama gerçekleşti. Address 
Istanbul’un Finans Direktörü Lider Düzgün 
olurken, Mustafa Uysal İnsan Kaynakları 
Direktörü olarak atandı. Gelir Yönetimi 
Direktörlüğü görevine ise Ateş Sürmen 
getirildi. Address Istanbul Finans Direktörü 
Lider Düzgün kariyerine 2002 yılında 

Robinson Club Nobilis Otel’de Satınalma 
Departmanı’nda başladı. Address Istanbul 
İnsan Kaynakları Direktörü Mustafa Uysal, 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve 
Otel İşletmeciliği ve Anadolu Üniversitesi 
Halkla İlişkiler ve Pazarlama bölümlerinden 
mezun oldu. 15 yıllık otelcilik tecrübesi 
bulunan Uysal, kariyerine 2006 yılında 
Amerika Virginia Beach’te bulunan Holiday 

Inn Hotel Oceanfront’ta Yiyecek ve İçecek 
Asistanı olarak başladı. Address Istanbul 
Gelir Yönetimi Direktörü Ateş Sürmen, 
kariyer yolculuğuna 2004 yılında Hilton 
Ankara’da başladı. Sürmen, 2010 yılına kadar 
resepsiyon ve rezervasyon departmanlarında 
çeşitli görevlerde yer aldıktan sonra 2012’de 
Swissotel Ankara’da Gelir Yönetimi Müdür 
olarak çalıştı. 

Address Istanbul’a üç yeni atama

Ateş sürmen Lider düzgün Mustafa uysal
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Shangri-La Bosphorus, Istanbul; satış ve 
pazarlama ekibinde gerçekleşen önemli 
atamalarla ekibini güçlendirdi. Genel 
Müdür Yardımcılığı görevine Özlem Öktem 
atandı.  İzmir Özel Türk Koleji Anadolu 
Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Turizm ve 
Otel İşletmeciliği’nden mezun olan Özlem 
Öktem,  iş hayatına 2005 yılında Anemon 
Oteller zincirinde Satış Yetkilisi olarak 
başladı. 2013 yılından itibaren Shangri-
La Bosphorus, Istanbul Ailesi’nin üyesi 
olan ve Satış ve Pazarlama konusunda 9 
yıllık tecrübe ve birikime sahip Mehmet 
Sarıhasan 1 Temmuz itibari ile Shangri-
La Bosphorus, Istanbul’un Satış Direktörü 
olarak atandı. Boğaziçi Üniversitesi Turizm 
İşletmeciliği bölümünden 2011 yılında 
mezun olan Mehmet Sarıhasan; 2012 yılında 
“University of California, San Diego”da 
Finans üzerine master programına katıldı. 
Çalışma hayatına 2012 yılında Le Meridien 
Istanbul Etiler Oteli’nde Misafir İlişkileri 
Departmanı’nda başlayan Sarıhasan, 
Shangri-La Bosphorus, Istanbul’da sırasıyla 

Rezervasyon, Ziyafet Satış ve Grup Satış 
departmanlarında görev aldı. Genç yaşlarda 
otelcilik ve turizm sektörüne başlayan ve 
Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 
mezunu olan Arif Kılınçarslan ise Temmuz 
2021 itibariyle Shangri-La Bosphorus, 
Istanbul’un Etkinlik ve Organizasyon 
Satış Direktörü olarak atandı. Üniversite 
eğitiminin ardından “Almanya-Dortmund 
Internation School of Management”da 
Uluslararası İşletme eğitimi alan 
Kılınçarslan, profesyonel kariyerine 2010 
yılında Swissôtel the Bosphorus Istanbul’da 
başladı. Satış ve Pazarlama konusundaki 13 

yıllık tecrübe ve birikimi ile 1 Temmuz’dan 
itibaren Shangri-La Bosphorus, Istanbul’da 
Satış Direktör Yardımcısı olarak atanan 
Begüm Karakaş, İstanbul Aydın Üniversitesi 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden 
mezun. Karakaş, 2007 yılında “King’s 
College London”da “İşletme Yönetimi” 
üzerine master programına katıldı. 
Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan 
Kaynakları Uzmanlık programını başarı 
ile bitirdi. Çalışma hayatına 2008 yılında 
The Ritz Carlton Istanbul Otel bünyesinde 
bulunan Trump Travel Services Operasyon 
Departmanı’nda başladı. 

Shangri- La Bosphorus, Istanbul’da üst düzey atamalar

Martı Otel İşletmeleri, Martı Myra 
tesisindeki değer artışı ve Denizbank 
yapılandırma anlaşmasının finansal 
tablolardaki pozitif etkileriyle 
110 milyon lira net kar açıkladı. 
Açıklanan bu rakamla hisse başına 
0.92 TL kar gerçekleşmiş oldu. Grup 
tarafından yapılan açıklamada, 
pandeminin tüm dünyada 
etkilerinin azalmaya başladığı ve 
seyahat sektörünün kuvvetli bir çıkış 
trendi yakalamasının beklendiği 
ifade edildi. Açıklamada, finansal 
tablolardaki yapısal değişikliklerin 
getirdiği bu pozitif etkinin, 
operasyonel olarak da özellikle 
üçüncü çeyrekten itibaren kalıcı bir 
trende dönüşmesinin öngörüldüğü 
kaydedildi.

Martı Grubu, 
110 milyon lira 
net kar açıkladı Bu yıl 50. kuruluş yıl dönümünü 

kutlayan Barut Otelleri, sponsor 
olduğu Side Antik Kenti kazıları 
ile ilgili son gelişmeleri bir 
basın toplantısı düzenleyerek 
basınla paylaştı. Toplantının 
açılış konuşmasını yapan 
Barut Otelleri Ticaret Müdürü 
Samuray Önen, Side’nin 
Barut Otellerinin temellerinin 
atıldığı yer olduğunu belirttiği 
konuşmasında, 10 bin yatağı 
ve 4 bin çalışanı olan grubun 
sahip olduğu 13 otelden 7’sinin 
Side’de olduğunu ifade etti. 
Barut Otellerinin kurucusu Ali 
Barut’un Antalya’da henüz turizm yokken Side’deki potansiyeli gördüğünü, ilk otelini 1971 yılında 
buraya yaptığını kaydeden Önen, grubun bugün yılda 350 bin misafir ağırladığını açıkladı. Side Antik 
Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ise, kazıların yapılmasında Barut Otellerinin desteğinin 
önemine dikkat çekti. Şu anda özel mülkiyetteki 200 parselin 76’sında kazı yaptıklarını ve kazılara 
devam edeceklerini ifade eden Alanyalı, kazılarda gelinen son nokta ile ilgili şu bilgileri verdi: “Sahip 
olduğu tarihi eserler nedeniyle 1960’lı yıllarda Side, Türkiye ve dünyada bilinmeye başlıyor. Bunun 
sayesinde Side, küçük bir turizm lokasyonu olarak görülmeye başlıyorSide’deki özellikler başka bir 
antik kentte yok. Antik kent, modern yaşam ve turizm var bu antik kentte. Side’de 60’lı yıllarda 
turizm büyük bir sıçrama yapıyor. Bakanlık bir planlama yapıyor. Bir Turizm Planlama Yarışması 
düzenleniyor. Çok değerli planlamacılar buraya geliyor. Kazananlar da öncelikle Antik Side Koruma 
Planlaması yapılması gerektiğini söylüyor ve bu gerçekleşiyor. Yapılan planlama ile birlikte Side 
bugünlere geliyor. Side’de çok ciddi bir kazı çalışması yapıldı. Ortaya çıkartılan değerler herkesi 
memnun etti.”

Barut Otelleri, Side Antik Kenti
kazılarına sponsor oldu
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Ramada Encore by Wyndham İzmir Oteli, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Bisiklet 
Dostu Konaklama Tesisi" belgesi alan 
İzmir'deki ilk otel oldu. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ramada 
Encore by Wyndham İzmir Oteli Genel 
Müdürü Güner Güney'e bakanlığın 
belgesini İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Murat Karaçanta ile birlikte verdi. Güney'i 
belgelendirilmelerinden dolayı kutlayan 
Soyer, kentlerde bisiklet kullanımının 
giderek yaygınlaşacağını söyledi.  "Bisiklet 
Dostu Konaklama Tesisi" belgesi alan 
İzmir'deki ilk otel olmanın gururunu 
yaşadıklarını ifade eden Ramada Encore 
by Wyndham İzmir Oteli Genel Müdürü 
Güner Güney, “Bu belgeleri almamızı 
sağlayan kriterlere sahip olmamız bizlere 
güven ve güç veriyor” dedi. "Wyndham 
Hotels & Resorts olarak içinde yaşadığımız, 
çalıştığımız ve tadını çıkardığımız çevremizi 
korumaya olan bağlılığımızı tüm iş 
süreçlerimizin vazgeçilmez bir unsuru 
olarak görüyoruz” diyen Wyndham Hotels 
& Resorts Türkiye Bölge Müdürü Ayça 
Beslen ise şu görüşleri dile getirdi: "Değer 
odaklı bir kültür teşvik etmeye yönelik 

stratejik vizyonumuzun bir parçası olarak, 
uzun vadeli ve sürdürülebilir bir değer 
yaratabilmek için doğal sermayemizi ve 
doğal kaynaklarımızı korumanın temel bir 
öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. 
Dünyanın otel franchise'ı veren en 
büyük şirketi olma konumumuzun, ekip 
üyelerimiz, tasarım ve inşaat ortaklarımız, 
franchise sahiplerimiz ve tedarikçilerimiz 
arasında örnek uygulamaları teşvik eden 
girişimlerimizin, sektörün çevresel ayak izin 
küresel olarak azaltmaya yönelik belirgin 
bir katkı sağlamasına olanak tanıdığına 

inanıyoruz. Bu sebeple de seyahati 
daha güvenli kılmaya ve misafirlerinin 
güvenini tazelemeye yardımcı olacak her 
türlü çalışmayı destekliyoruz. Bakanlığın 
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu 
girişimi, Türkiye ve Avrupa, Ortadoğu, 
Afrika ve Avrasya (EMEA) genelindeki 
tesislerimizde yürüttüğümüz çevreye 
duyarlılık kapsamındaki uygulamalarla çok 
iyi bir şekilde örtüşüyor. Hem bir İzmirli 
hem de sektör çalışanı olarak ben de bu 
gelişmelerden gurur duyuyorum."

Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi belgesi alan 
İzmir'deki ilk otel oldu

Antalya turizminin gelişiminde önemli 
bir role sahip olan Barut Hotels'in 
kurucusu Nebi Barut, hayatını kaybetti. 
80 yaşında yaşama veda eden Nebi 
Barut’un cenazesi Side-Selimiye 
mezarlığında toprağa verildi.
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi ailesi 
olarak merhumun ailesi ve sevenlerine 
baş sağlığı dileriz.

Barut Hotels’in 
kurucularından 

Nebi Barut 
vefat etti

Yatırımı 2015 yılında 
Yaşar Ambalaj Kağıt Bobin 
Havacılık Turizm tarafından 
yapılan 155 odalı tesis, 
bundan böyle DoubleTree 
by Hilton Çeşme Alaçatı 
Beach Resort ismiyle hizmet 
verecek. Şirketin Yönetim 
Kurulu Başkanı Yasar Çilkız, 
“Dünya Markası Hilton 
ile olan iş ortaklığımızı 
Grubumuz açısından başarılı 
bir kilometre taşı olarak 
görüyor ve Portföyümüze 
büyük katkı sağlayacağını 
düşünüyoruz” dedi. 
Bölgedeki otel yatırımlarının 
süreceğini belirten Çilkız, 
Doubletree by Hilton Çeşme 
Alaçatı Beach Resort’ün, 
yerli otel misafirlerinin yanı 
sıra Çeşme-Alaçatı’ya gelen 
yabancı misafir sayısını 
artıracağını söyledi.

DoubleTree by Hilton Çeşme 
Alaçatı Beach Resort açıldı
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2020 yılının başında tur operatörü TUI’ye 
satılan Club Asteria Belek, TUI Magic Life 
Belek adıyla kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıl 
TUI’ye satılan Belek’teki Club Asteria Belek, 
TUI Magic Life Belek 1 Temmuz itibariyle 
hizmet vermeye başladı. 594 odası, 8 
havuzu 10 kaydıraklı aqua parkı ve kapsamlı 
su sporları tesisleri bulunan otelin açılışına 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet 
Misbah Demircan, TUI AG Merkez Hannover-
Almanya'dan TUI Magic Life ve Robinson 
Club Yönetici Direktörleri Bernd Maeser 
ile Tobias Neumann, TUI Hotels & Resorts 
Yönetim Direktörü Thomas Pietzka, TUI 
Hotels & Resorts Finans Direktörü Thomas 
Lindner, Tunus’tan Magic Life Hotels Yönetim 
Direktörü Mossaab Battikh, TUI Hotels Türkiye 
yöneticileri ve daha çok sayıda isim katıldı.

Club Asteria Belek, TUI Magic Life Belek 
adıyla kapılarını açtı

Anex Tourism Group’un 
konaklama sektöründeki 
temsilcisi ATG Hotels’in yeni 
CEO’su, Hakan Çiftçioğlu 
oldu. Daha önce Anex 
Tour’da COO (operasyon 
müdürü) olarak görev 
yapan Hakan Çiftçioğlu, 
ATG Hotels’in büyüme 
hedeflerini açıkladı. 1989 
yılında turizm kariyerine 
Besim Tibuk ile birlikte 
adım atan Çiftçioğlu, 1993 
yılından sonra Sentez 
Turizm A.Ş.’nin 17 yıl 
boyunca Türkiye Genel 
Koordinatörlüğü’nü yürüttü. 
Sonrasında 2 yıl TUI
Rusya’ya yönetim 
danışmanlığı görevinden bulunan Hakan Çiftçioğlu, ardından Neşet 
Koçkar’ın sahibi olduğu Anex Tour’da kariyerine devam etti. Anex 
Tour’da COO görevini yürüten Çiftçioğlu, Anex Tour’un tüm yurt 
içi ve yurt dışı operasyonlarını yönetti. Tourism Today'e konuşan 
Hakan Çiftçioğlu, Anex Tourism Group’un, konaklama sektörüne 
büyük önem verdiğini kaydetti. ATG Hotels bünyesindeki markalar ile 
otelcilikte büyümek istediklerini söyleyen Çiftçipğlu, “Sadece Türkiye 
değil, farklı coğrafyalarda büyümek istiyoruz. Otel sayımızı artırmak 
ve çeşitlendirmek istiyoruz. Sadece Resort anlamında yatırımlar 
yapmayacağız. Şehir otelciliğinde de yatırım yapmak için araştırmalar 
yapıyoruz. Biz yeniliklere açık bir grubuz. Bu nedenle değişik 
konseptler ve Z kuşağı ile ilgili fizibilite çalışmalarımız var. Bunların 
hepsini uygulanabilir şekilde, hayata geçirmek için araştırma içindeyiz 
ve bunları da hayata geçireceğimizden emin olduğumuz için kapsamlı 
bir kadrolaşma çalışmaları içindeyiz” dedi.

ATG Hotels’in yeni CEO’su
Hakan Çiftçioğlu oldu

Akana Cennet Koyu, Bodrum’un en özel koylarından biri olan Cennet 
Koyu’nda kapılarını açtı. Bodrum'un önemli yatırımcılarından 
Çağdaş Holding tarafından hayata geçirilen otelin mimari projesi 
CDW (Contemporary Design Works) tarafından tasarlanırken, 
7 bin metrekarelik bir alanda konumlandırılan otelde 23 oda ve 
2 suit bulunuyor.  Bodrum’un cenneti andıran yüzünü gösteren; 
yeşili ve maviyi tüm sakinliği ve berraklığıyla hissettiren bir adres 
olan Akana Cennet Koyu, misafirlerin hayatın tüm renklerini 
seyrederken, kendilerini dinleyebilmek ve duyabilmek; daha 
dingin bir an yakalayabilmek ve yenilenmek için aradıkları her 
şeyi bulacakları bir ‘içe dönme oteli’ olarak tasarlandı.  Panoramik 
gökyüzü manzarasıyla bölgenin güzellikleri içine gizlenmiş, sadece 
uyku ve dinlenme amaçlı, çok geniş olmayan minimal odalarıyla 
misafirlerini tamamen doğanın şifasıyla baş başa bırakan Akana, 
karmaşadan uzak, birinci sınıf hizmetlerle unutulmayacak anılara 
ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Akana ismi Türk mitolojisinden 
geliyor. Altay Yaratılış Destanı’nda, su dışında henüz hiçbir şey 
yaratılmamışken, sonsuz sulardan çıkarak yaşam döngüsüne ilham 
veren dişi ruh Ak Ana, bilgeliği ile kalpten inanarak istemenin 
gücünü sembolize ediyor.

Akana Cennet Koyu, 
Bodrum’da kapılarını açtı
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Karadeniz Turizm 
İşletmeleri Derneği (KATİD)  
3. Olağan Genel Kurulu 
yapıldı. Başkan Murat 
Toktaş tek aday olarak 
girdiği kongrede 3’üncü kez 
seçilerek güven tazeledi. 
Seçimden sonra KATİD 
üyelerine teşekkür eden 
Murat Toktaş, "KATİD 
olağan Genel Kurulumuzda 
arkadaşlarımız beni yeniden 
başkanlığa layık gördü. 
Kendilerine teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle zor günler 
geçiren sektörümüz, normalleşme döneminin ardından hareketli 
günler yaşamaya başladı. Pandemi dönemi, tüm Türkiye ve dünyayı 
olduğu gibi turizm sektörünü de derinden sarstı. Ancak normalleşme 
dönemine girildikten sonra ciddi bir hareketlilik başladı. Dilerim 
pandemi yeniden etkin olmaz ve sağlıklı günler devam eder. Pandemi 
nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız Genel Kurulumuzu da 
normalleşmenin ardından gerçekleştirdik. Katılan üyelerimizle 
genel kurulumuzu yaptık. Arkadaşlarımıza bana gösterdikleri güven 
nedeniyle teşekkür ederim. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam 
edeceğiz ve sektörümüzün canlanması için gereken çalışmalarımızı 
kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

Elite World Sapanca 
Convention & Wellness 
Resort; konaklamanın yanı sıra 
açık ve kapalı alan etkinlikleri 
için çok cazip mekanlar 
sunarak en çok tercih edilen 
oteller arasında yer alıyor. 
İstanbul ve Ankara’ya olan 
yakınlığının yanı sıra, toplam 2 
bin 200 metrekarelik sütunsuz 
ve 8 metre tavan yüksekliği 
olan, üç parçaya bölünebilir 
kongre salonu ile aynı anda 
yaklaşık 3 bin kişiyi her türlü organizasyon için bir araya getirebiliyor. 
Ayrıca Adventure Park alanında yer alan ATV, paintball, bisiklet, hazine 
avı, ormanda trekking gibi dış aktiviteleri sayesinde toplantılar çok daha 
eğlenceli ve keyifli bir atmosfere dönüşüyor.

KATİD'de Murat Toktaş 
üçüncü kez Başkan seçildi 

Keyifli açık hava etkinlik ve 
toplantılarının adresi 
Elite World Sapanca  

Turizm sektöründeki 
başarılarıyla dikkat çeken 
Kilit Hospitality Grup, 
bünyesindeki Nirvana 
Cosmopolitan Hotel ile 
spora ve sporcuya yatırım 
yapmaya devam ediyor. 
Akdeniz Bölgesi’ndeki 
tüm sportif organizasyon 
ve faaliyetlerini ağırlama 
kapasitesine sahip Nirvana 
Cosmopolitan Hotel profesyonel sporculara birçok alternatif 
sunuyor. Nirvana Cosmopolitan Hotel, 2021 yılından itibaren 
yepyeni çehresi ile hizmet vermeye devam ederken içinde 
barındırdığı spor tesisleri ile de tüm Avrupa’da bu kapasiteye 
sahip tek otel olarak dikkat çekiyor. Nirvana Cosmopolitan Hotel, 
toplamda 5 sahalı spor salonu ile profesyonel takımlarını ağırlıyor. 
Basketbol, Voleybol, Savunma Sporları, Tenis, Badminton gibi 
birçok branşın aynı anda yapılabildiği çok amaçlı Cosmos Sports 
Center’da sahalar 21 metre eninde 200 metre uzunluğundaki alan 
içine yerleşmiş durumda. FIBA normlarına uygun 4 adet parke 
zeminli saha ve CEV normlarına uygun poliüretan zeminli saha, ses 
geçirmez paravan duvarlar sayesinde aynı anda maç yapabilecek 
ses yalıtımlı olarak tasarlandı. Cosmos Sports Center, toplam 16 
soyunma odası, hakem odaları, Doping Kontrol Odası, Fizik Tedavi 
Merkezi, Hakem Odaları, Toplantı Salonları, 80 kişi kapasiteli Spor 
Cafesi ve lobisiyle toplam 7 bin metrekare alanda hizmet veriyor. 
Tesis içinde iki ayrı fonksiyonel fitness ve ağırlık merkezinin yanında 
Performans Ölçümü ve Yetenek Testleri’ de yapılarak sporculara özel 
antrenman programlarının hazırlandığı bir Spor Analiz Laboratuvarı 
da mevcut. Tenis kortları, koşu parkurları ile sporun her dalında 
Türkiye’de ve Avrupa’da ilkleri taşıyan Nirvana Cosmopolitan Hotel, 
Milli Sporcuları, kulüpleri ağırlamak ve büyük organizasyonlarına ev 
sahipliği yapmak için hazır...

Son dönemde gelen taleplere 
göre kedi köpek otellerine olan 
ilgi, yaz döneminin başlamasıyla 
üç katına çıkarken, Kurban 
Bayramı tatili öncesi günlük 
talep sayısı ise iki katına çıktı. 
Türkiye'nin hizmet alanında 
en büyük online platformu 
Armut, yaz mevsimiyle beraber 
artışa geçen kedi köpek 
otellerindeki artışı inceledi. Önceki seneye oranla 2021’in ilk ayında 
patili dostlarımız için kedi köpek otellerine olan talep yüzde 114 
artış gösterdi. Mayıs ve Haziran aylarında sıcakların yükselmesiyle 
birlikte tatile gitmeye başlayan hayvan severlerin kedi köpek otelleri 
talepleri üç katına çıkarken Temmuz ayı itibariyle günlük talepler 
zirveye ulaştı. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan Kurban 
Bayramı tatili nedeniyle taleplerde büyük artış gözlendi. Bu taleplerin 
yüzde 50’sini İstanbul’daki pet sahipleri tarafından oluştururken, 
yüzde 39.6’sı Ankara, yüzde 11.3’ü İzmir, yüzde 4’ü Antalya, yüzde 
3.8’i Bursa ve yüzde 3.18’i Muğla illerinden geldi.  Tatilleri boyunca 
kedi köpek otelinde en fazla bir hafta konaklaması için bırakan evcil 
hayvan sahiplerinin, patili dostlarından fazla uzak kalamadığı dikkat 
çekti. Gelen talepler arasında hayvanseverlerin büyük çoğunluğu, 
kedisini veya köpeğini mama ve kumuyla birlikte teslim ederken 
başka bir hayvanla ayrı ortamlarda muhafaza edilmesini ve kafeste 
tutulmamasına özen gösteriyor. Tatil süresince kedisi veya köpeğiyle 
düzenli olarak görüntülü konuşmak ya da her gün fotoğraf ve video 
isteyenlerin talepleri de öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.   

Nirvana Hotels, spora ve 
sporcuya yatırım yapıyor 

Kedi köpek otellerine
talep yüzde 114 arttı
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Türkiye pazarında 10 yılda 11 kat büyüyerek 
dikkatleri üzerine çeken Daikin Türkiye’den bir 
yatırım hamlesi daha geldi. Küresel ısınmaya 
karşı güçlü bir mücadele veren Daikin Türkiye, 
bu kapsamda yeni yatırımı için düğmeye bastı. 
Avrupa fabrikalarında üretilen VRV sistemleri 
için kolları sıvayan şirket, bu kapsamda Sakarya 

Hendek’te 15 milyon euroluk yatırımla, 50 bin 
adetlik kapasite artırımına gitti. İklimlendirme 
sektörünün en önemli üretimleri arasında 
gösterilen VRV ürünlerini Ocak 2022 itibariyle 
Sakarya Hendek’te üretmeye başlayacak olan 
Daikin Türkiye, böylece Avrupa’da, Belçika’dan 
sonra bu alanda üretim yapan ikinci büyük VRV 
üreticisi olacak. VRV üretiminin yüzde 80’ini 
ihraç edecek olan şirket, ürünlerini Orta Doğu 
ve Afrika bölgesine gönderecek. Bu yatırımla 
100 milyon euroluk bir pazarı Avrupa’dan 
Türkiye’ye çekmeyi hedefleyen Daikin Türkiye, 
ülke ekonomisine de güçlü bir katkı sunacak. 
Daikin’in R32’li ilk ürünü olan Mini VRV 5-
S isimli cihazı, sektörde adeta bir devrim 

niteliği taşıyor. Küresel ısınmaya karşı verilen 
mücadelenin somut bir örneği olan cihaz, yüzde 
68 daha düşük küresel ısınma potansiyeli (GWP) 
değerine sahip. R32 soğutucu akışkanı sayesinde 
hem verimlilik hem de çevreci özellikleri en üst 
düzeye taşıyor. Bunun yanı sıra çok sayıda yeni 
özellikler ile geliştirilmiş olan R32’li Mini VRV 
5-S serisi, kompakt yapısıyla kurulum esnekliği 
sağlıyor. 5 düşük ses seviyesinde çalışabilen 
cihaz, asimetrik olarak tasarlanan yeni fanı 
sayesinde yüksek hava debisi sağlamak için ideal 
ortam oluşturuyor. Ev akıllı otomasyon ara yüzü 
ile entegre edilebilen cihaz, opsiyonel olarak 
Amazon Alexa veya Google Asistan üzerinden 
online ve sesli kontrol imkânı da veriyor. 

“Pandemi 
nedeni ile ortam 

dezenfektasyonu sık 
sık kullanılmalıdır” 

Normalleşme 
adımlarının atılması 

ve aşılamanın 
hızlanmasıyla, iş 

yerlerine tam zamanlı 
dönüşler başladı. Plaza, fabrika gibi çok sayıda 
çalışan için ortak kullanım alanlarının bulunduğu 
büyük iş yerlerinde, çalışanların maske, mesafe, 
hijyen uyarılarına dikkat etmeleri büyük 
önem taşıyor. İş yerlerinde bulunan restoran, 
yemekhane, dinlenme odaları, sigara içme 
alanları, tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarında 
ise bireysel hijyenin yanı sıra, alanın ve kullanılan 
araçların hijyeninin eksiksiz sağlanması gerekiyor. 
İşletmelere ve iş yerlerine özel hijyen planı 

hazırlayıp, uygulayan, hijyen ürünlerinin güvenilir 
markası Nilco Reinigungsmaschinen Pazarlama 
ve İş Geliştirme Müdürü Hakan Mete, konuyla 
ilgili şu noktalara değindi: “Restoranlarda yer 
alan zeminler, duvarlar, masa, sandalye, servant 
takımları, çay, kahve, sebil, havalandırma-
klima filtreleri, çöp kovaları gibi ortak kullanım 
alanları ve araçları düzenli olarak temizlenip 
dezenfekte edilmelidir. Pandemi nedeni ile 
ortam dezenfektasyonu yapılmalı ve servant 
takımları kaldırılarak tüm tuz, baharat, kürdan gibi 
malzemeler tek kullanımlık olmalıdır. Yemekhane 
bölümü tıpkı bir catering gibi birçok ekipmanın bir 
arada kullanıldığı kısımdır. Depolama alanlarındaki 
zemin ve duvarların tümünün temizliği 
oluşturulmuş olan hijyen planına göre yapılmalı 
ve dezenfekte edilmelidir. Kişisel hijyen bu bölüm 
çalışanları için en yüksek düzeydedir. Pandemi 
nedeni ile ürün teslimatları ve ürünler belirlenen 

kriterlere göre teslim alınmalı ve dış kısımları 
ortam dezenfektasyon aracı ile dezenfekte 
edilmelidir. Dinlenme odalarında yer alan oturma 
grupları, zeminler, duvarlar gibi alanlarla; çay, 
kahve, sebil gibi araçların tümünün temizlik ve 
dezenfektasyonu detaylı şekilde yapılmalıdır. 
Pandemi nedeni ile ortam dezenfektasyonu sık sık 
kullanılmalıdır. Sigara içme noktalarında ise sosyal 
mesafe kuralına dikkat edilmeli, alanda bulunan 
oturma grupları ve çöp gibi üniteler dezenfekte 
edilmelidir.” Hakan Mete, en sık toplu kullanım 
alanlarından olan tuvaletlerle ilgili ise, “Tüm 
personellerin gün içerisinde kullanmakta olduğu 
tuvaletlerin tümü, yüksek düzeyde çapraz bulaşı 
riski taşımaktadır. Bu noktalar iş yerlerindeki en 
kritik ve kesinlikle hijyenin çok üst düzeyde olması 
gereken yerlerdir” dedi.

Emura ile tasarruf ederken üst düzey konfor yaşayın 
Tasarım ve mühendislik harikası 
olarak pek çok saygın ödülün 
sahibi olan Daikin Emura, doğru 
havayı en konforlu biçimde 
bulunduğunuz ortama taşıyor. 
Daikin'e özel titanyum apatit 
fotokatalitik hava temizleme ve 
gümüş alerjen filtresine sahip olan 
Emura, havadaki toz partiküllerini 
temizliyor, bakteri, virüs gibi 
organik kirleticileri emiyor ve 
kötü kokuları gideriyor. Çevreci 
soğutucu akışkan R32 ile daha 
yüksek verim ve daha çok tasarruf 
sağlayan Emura, online kontrol özelliği sayesinde de kullanıcı dostu bir ürün 
olarak öne çıkıyor. Doğru hava uzmanı Daikin, geniş ürün gamı ile sıcak yaz 
günlerini en konforlu ve çevreci yaklaşımla serinletmeye devam ediyor. 
Daikin’in en beğenilen klimalarından biri olan Emura, sahip olduğu yüksek 
standartlarla hem verimlilik hem de tasarruf değerlerini yükseltiyor. Tasarım 
ve mühendislik harikası olarak tanınan Emura, ultra ince şık görünümüyle 
olduğu kadar, üstün performansı, verimlilik değerleri, teknolojik özellikleri 
ve çevre dostu oluşu ile de beğeni topluyor.

Hava kirliliğinden kaynaklı ölümler, trafik 
kazalarından 6 kat fazla can alıyor  
Daikin, pandemiyle mücadelede 
hava temizleme cihazlarının 
önemine dikkat çekiyor. Temiz 
Hava Hakkı Platformu’nun (THHP) 
açıkladığı Kara Rapor 2020 Hava 
Kirliliği ve Sağlık Etkisi raporu, 
çarpıcı verileri ortaya koydu. Rapor, 
Türkiye’de hava kirliliğinden kaynaklı ölümlerin trafik kazalarından 6 
kat daha fazla olduğunun altını çizerken, Kovid-19 virüsünün neden 
olduğu salgın nedeniyle uzun süre kirli hava soluyan kişilerde oluşan 
kronik hastalıkların enfeksiyonlara zemin hazırladığını da ortaya 
koydu. Türkiye’de 81 milyon kişinin soluduğu havanın kalitesine 
dair yeterli veri bulunmadığını tespit eden rapor, sağlıklı bir çevrede 
yaşamanın en temel şartlarından olan hava kalitesini kalıcı olarak 
iyileştirmenin önemine dikkat çekiyor. Doğru hava uzmanı Daikin, 
hem iç ortam hava kalitesi hem de performans açısından klima 
bakımlarının yılda 2 kez ve mutlaka uzman yetkili servisler tarafından 
yaptırılmasını öneriyor. Hafif bir yaprak hışırtısı veya sakin nefes alma 
seviyesi olan 19 dB(A) (Ses Basınç Seviyesi) kadar sessiz bir seviyede 
çalışan Daikin klimalar, sağlıklı ve konforlu bir klima ortamı sunarak 
hayat kalitenizi artırıyor. 

Daikin Avrupa’daki ikinci büyük VRV üreticisi olacak  

“Pandemi nedeni ile ortam dezenfektasyonu sık sık kullanılmalıdır” 

Hakan Mete
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T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden 
ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER 
(Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB’in 
destekleriyle Tarsus Turkey tarafından bu yıl 
31’incisi düzenlenecek Zuchex Ev ve Mutfak 
Eşyaları Fuarı’na sayılı günler kaldı. 2021 
ihracatını 5 milyar dolara çıkartmayı hedefleyen 
sektörün fuarı Zuchex 2021, Türkiye ev ve mutfak 
eşyaları alanında 2 yıl aradan sonraki ilk yüz yüze 
ticaret buluşması olacak. Yurt içi ve yurt dışından 
binlerce satın almacıyı ağırlayacak Zuchex’te, son 
fuarda olduğu gibi yine 1 milyar doların üzerinde 
ticaretin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Çoğu 
üretici 650 katılımcı firma ile yurt içi ve yurt 
dışından yaklaşık 35 bin ticari satın almacının bir 
araya geleceği Zuchex, dünya genelinde fuarsız 
geçen 2 yılın ardından #yenidenbuluşuyoruz 
sloganıyla 16 Eylül’de kapılarını açıyor. Dört 
gün sürecek organizasyonda “Sofra ve Mutfak 
Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev 

Eşyaları / Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, 
“Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli 
Ev Aletleri” kategorilerinde lider firmaların 
en yeni koleksiyonları ve 2022 tasarımları bir 
arada sergilenecek. Ziyaretçiler aynı zamanda 
firmaların “Made in Turkey”, “Inovatif Ürün”, 
“Çevre Dostu Ürün” ve “HORECA” alanlarında 
geliştirdikleri en yeni koleksiyonlarını da 
yakından inceleme fırsatı bulabilecek. Son 
buluşmada 108 ülkeden 32 bin 734 satın 
almacı ile 574 katılımcı firmayı bir araya getiren 
ve 1,5 milyar doları aşan iş hacmi yaratan 
Zuchex’in, gösterdiği başarıyı 2021 yılında da 
tekrarlayacağını vurgulayan Tarsus Turkey Genel 
Müdürü Zekeriya Aytemur, “Avrupa, Kuzey 
ve Güney Amerika, Balkanlar, Ortadoğu, Orta 
Asya ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere 
dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce 
satın almacı, katılımcımız olan pazar lideri 
marka ve üreticilerin en yeni tasarımlarını, en 

avantajlı koşullarla tedarik edebilecek. Katılımcı 

firmalarımız da Zuchex ile birlikte kendilerine 

yeni satış kanalları açarak, eşsiz ticaret fırsatları 

yakalayacak” dedi.

Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 
16 Eylül’de kapılarını açıyor

Şık tasarımıyla dikkatleri çeken LG 
UV ArtCool Klimalar, UV LED ışığı 
sayesinde rüzgâr üreten fanı temiz 
tutmasıyla fark yaratıyor. LG UV 
ArtCool ile bulundukları ortamın 
her zaman serin ve konforlu 
kalmasını sağlayan tüketiciler, 
UVNano özelliğinin sağladığı 
hijyen ve iyonizer özelliğinin 
zararlı partikülleri temizlemesiyle 
sağlıklı havaya da kavuşuyor.   LG 

Electronics (LG), yaz sıcaklarında LG UV ArtCool Klima ile serinletiyor. Çevresini 
yansıtan aynalı cam tasarımı sayesinde evde şıklığın simgesi olarak kabul edilen 
UV ArtCool klimalar, UVNano özelliğiyle de hijyen sağlıyor. Temiz hava sağlamak 
için fanın her zaman temiz olması gerektiği gerçeğinden yola çıkan LG, UV LED ışığı 
ile rüzgâr üreten fan temizliği sağlıyor. UV LED ışığına maruz kalan bakteriler klima 
tarafından filtrelenip yok ediliyor, tütün kokusu gibi kötü kokuların yoğunluğu 
ise önemli ölçüde düşüyor. LG UV ArtCool Klimanın Ön Filtresi, ilk savunma hattı 
olarak büyük toz parçacıklarını yakalıyor ve hapsediyor. Böylelikle kullanıcılar 
serin, arınmış ve sağlıklı hava ile mükemmel konfor elde ediyor. LG UV ArtCool 
Klimalar, ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, 
evde olmadıkları sırada klimalarını açıp kapatabiliyor, evlerini diledikleri serinliğe 
getirebiliyorlar. Üstelik, ThinQ uygulaması üzerinden enerji tüketim durumunu da 
izleyebiliyorlar. Sağlıklı ve hijyenik serinlik vermesinin yanı sıra az enerji harcayan 
UV ArtCool Klimalar, 10 yıl garantili Dual Inverter Kompresörü sayesinde, inverter 
olmayan klimalara oranla yüzde 40 daha hızlı soğutarak enerji tüketimini azaltıyor. 
Ayrıca tüketiciler, klimalarının ekranı aracılığı ile enerji tüketimlerini izleyebiliyor, 
diledikleri zaman tüketim seviyesini değiştirebiliyorlar. Bu da elektrik faturalarının 
her zamankinden daha düşük gelmesini sağlıyor. Dual Inverter Kompresör 
sayesinde daha sessiz çalışan LG UV ArtCool Klimalar, uyku modunda 19 desibele 
kadar düşen ses seviyesi ile ekstra rahatlık sağlıyor. R32 soğutucunun geliştirilmiş 
enerji verimliliği ile çevre dostu olan LG UV ArtCool klimalar, hızlı ve kolay kurulumu 
ile tüketicilerin istedikleri serinliğe bir an önce kavuşmasına yardımcı oluyor. 

UV Nano Teknolojili LG UV ArtCool 
Klima ile temiz ve serin hava

S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k 
bakış açısını DNA’sına 
kodlayan İnform, 41 yıllık 
tecrübesiyle 2009 yılında 
başladığı ÇATI uygulamalı 
Güneş Enerjisi Santrali 
(GES) kurulumlarına 
her geçen gün artan 
bir ivmeyle devam 
ediyor.  Kesintisiz Güç 
Kaynağı üretiminde lider 

konumdaki İnform, Ar-Ge mühendislerinin geliştirdiği SolarUPS 
ile sektörü yeniden şekillendiriyor. 90'lı yıllarda çevre bilincinin 
ortaya çıkmasıyla üretim ve tüketiminin çevre ve doğal kaynaklar 
üzerinde yerel, bölgesel ve küresel seviyede doğrudan olumsuz 
etkilere neden olduğu anlaşıldı ve sürdürülebilir bakış açısıyla 
çalışan firmalar ‘temiz enerji’ kullanmaya başladı. Bu noktada 
sınırsız enerji kaynağı güneşten faydalanmaya başlayan şirketler, 
yüzünü yenilenebilir ve temiz enerjiye çevirdi. İnform, Güneş 
enerjisi sektörünün ihtiyaç duyduğu bir çok özelliği Kesintisiz Güç 
Kaynaklarına entegre etti. Solar inverter, charger, ess, ups gibi farklı 
çalışma modları olan cihazların hepsi tek bir cihazda toplandı. 
SolarUPS adı verilen yeni tip Kesintisiz Güç Kaynağı sektörün büyük 
ilgisini çekiyor.  Otopark çatısı, spor salonu çatısı, konut çatısı, su 
deposu çatısı, fabrika çatısı, barınak çatıları gibi uygulamaların 
yanında arazi kurulumları da gerçekleştiren İnform, off grid 
sistemlerde de karavan üzeri, park aydınlatma, arıcılar, deniz 
taşıtları gibi uygulamalar gerçekleştiriyor. Mobil paket sistemleriyle 
de uygulamalarını çeşitlendiren İnform, toptan satış yapan 
firmalara ürün tedariki de sağlıyor. Geniş bayi ve servis yapılanması 
sayesinde İnform, projeden kuruluma, işletme ve bakım-onarıma 
kadar tüm süreçlerde müşterilerine en iyi desteği sunuyor. 

Güneş ile kesintisiz güç 
kaynağı güçlerini birleştirdi

Zekeriya Aytemur
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Temizlik makineleri sektörü pandemi ile büyümesini artırırken, elektrikli süpürge alanı Türkiye’de yaklaşık 4 milyon adetlik 
bir pazar büyüklüğüne ulaştı. Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, 2021 yılı sonunda yüzde 40 büyüme 
hedeflediklerini söyledi. Pandemi süresince insanların daha fazla temizlik cihazı satın aldığını vurgulayan Gökmen, 
“Türkiye’de 2 yılda satacağımız cihaz miktarını kısa sürede sattık. Almanya’da bu alanda 1 milyon adede yakın yapıyoruz. 
Kärcher bünyesinde 4 bin civarında ürün çeşidi var, bunların yüzde 98’i Türkiye pazarında da satılıyor” dedi. Türkiye’de 
22 milyon hane bulunmasının, potansiyelin güçlü olduğuna işaret ettiğini belirten Gökmen, özellikle cam silme ve 
buharlı temizlik makinelerinde Kärcher’in Türkiye’de pazar lideri olduğunu aktararak şu bilgileri verdi: “Türkiye’de şu an 
11 konsept Kärcher Center mağazamız var. İstanbul’da bu yıl bir, 2022’de de en az iki adet yeni mağaza açacağız. Bu 
yıl için mütevazi bir hedef koyduk, geçen yıl ile başa baş olsun yeter, dedik. Çünkü hedefi temmuz – ağustos aylarında 
belirliyoruz. Genel öngörüler 2021’in süper pozitif olmayacağı, ne olacağının bilinmediği bir dönem üzerine şekillendi. 
Ama Kärcher Türkiye’nin ilk 6 ay sonuçları çok başarılı gerçekleşti.”  

Form Endüstri Tesisleri, Şişecam’ın Bursa 
Yenişehir’de yer alan düzcam üretim tesisinin 
doğal havalandırma ihtiyacını yüksek Alman 
teknolojisine sahip GAL havalandırma 
sistemleriyle karşılıyor. 2016 yılı başlarında 
GAL Ventilation firmasıyla lisans sözleşmesi 
imzalayan Form, Alman Lisanslı ürünleri İzmir 
Pancar OSB’deki fabrikasında üretiyor. GAL 

havalandırma üniteleri, sanayi tesislerinin 
zorlu koşullarına özel tasarımıyla öne 
çıkıyor. Bakım gerektirmeyen ünite, yüksek 
aerodinamik verimlilikleri sayesinde elde 
edilen yüksek hava geçiş katsayıları, problemli 
havalandırma ihtiyaçları olan bölgelerde en 
verimli havalandırmanın sağlanmasına olanak 
tanıyor. Bursa Yenişehir’de bulunan Şişecam 
düzcam üretim tesisi, RIF-P model GAL marka 
ünitelerle doğal yoldan havalandırılıyor. Dört 
parça halinde toplamda 108 metre uzunlukta 
tedariki gerçekleştirilen havalandırma üniteleri, 
üretim hattında oluşan 13.000 kW ısıyı, sıfır 

enerji tüketimiyle bina dışına aktarıyor. Düzcam 
üretim tesisinde doğal havalandırma yoluyla 
saatte 1.700.000 m³ debide hava değişimi 
sağlanıyor. Tamamen doğal yollarla sağlanan 
endüstriyel havalandırma sayesinde herhangi 
bir işletme maliyeti veya enerji tüketimine gerek 
duyulmuyor. Sistemin Aralık 2021’de devreye 
alınması planlanıyor. GAL duman tahliye ve 
doğal havalandırma üniteleri alüminyum, cam 
ve demir-çelik gibi yüksek ısı açığa çıkaran 
üretimlerde ve ayrıca kimyasal proseslerde, 
her türlü iklim koşulunda çalışabilen, etkili bir 
havalandırma sunuyor.

Buharlı temizlik makinesi 
alırken bunlara dikkat…  
Kärcher’ın Türkiye Pazarlama 
Yöneticisi Kübra Gegin, evlerimizi 
dezenfekte etmek için en yaygın ve 
güvenilir yöntem olarak kullanılan 
buharlı temizlik makinelerini 
alırken dikkat edilmesi gerekenler 
hakkında bilgi verdi. Gegin, buharlı 
temizlik makinesi seçerken cihazın ergonomik olması kadar 
zengin aksesuarlara sahip olmasına da dikkat edilmesi gerektiğini 
aktardı. ATCC laboratuvarlarında yapılan test sonuçlarına göre, 
Kärcher buharlı temizlik makinelerinin, yüksek ısıdaki buhar 
basıncıyla alerjen ve mikropların yüzde 99.99'unu öldürdüğünün 
kanıtlandığını aktaran Gegin, buharlı temizlik makinesi alırken 
dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin şu bilgileri verdi: “Bu 
cihazlar kapsamlı veya günlük fark etmeksizin temizliklerde 
olağanüstü sonuç almanızı sağlıyor. Bunun için satın alacağınız 
cihazın, buharı eşit olarak yüzeye dağıtıyor olması da önem taşıyor. 
Alacağınız cihazın 2 ya da daha fazla buhar aşaması olması ise 
buhar yoğunluğunu yüzeye ve kir seviyesine göre ayarlayabilmenizi 
sağlar. Böylece inatçı kirleri zorlanmadan, kolayca çıkarabilirsiniz.” 
Özellikle pandemi dönemi ile birlikte, hijyen ve temizliğin 
birbirinden farklı kavramlar olduğuna uzmanlar tarafından da sıkça 
dikkat çekiliyor. Bilim insanları tarafından dezenfeksiyon kavramı 
yüzeyin bakteri, virüs ve küf gibi diğer alerjen maddelerden 
arındırılması olarak tanımlanıyor. Bu alerjen maddeler, mikroskobik 
canlılar olduğu için gözle görülemiyor. Yani yüzeye baktığımızda 
tertemiz bir zemin görebiliriz ancak bu, zeminin dezenfekte olduğu 
anlamını taşımıyor.”

Aplikasyon bağlantılı ilk basınçlı 
yıkama makinesi; Kärcher K7 Smart 
Kärcher’in yeni geliştirdiği teknolojisiyle aplikasyon 
entegreli basınçlı yıkama makinesi K7 Smart, 
kullanıcılarını hangi alanı nasıl temizlemeleri konusunda 
yönlendirirken, üstün temizliği maksimum verimlilikle 
sağlıyor. Aplikasyon bağlantılı ilk basınçlı yıkama makinesi 
olan K7 Smart, uygulama üzerinden kontrol edilebilme seçeneği ile olağanüstü 
bir konfor da sunuyor. Cihazda ekstra güç için Boost modu da bulunuyor. Boost 
modunda 30 saniye boyunca uygulanacak olan basınçla, inatçı kirlerden eser 
bırakmıyor. Püskürtme tabancası veya aplikasyon ile etkinleştirilebilen Boost 
modu ile her türlü kir sorun olmaktan çıkıyor. Aplikasyondaki “uygulama 
danışmanı”, temizlenecek nesne veya zemin için pratik ipuçları ve püf 
noktalarını paylaşarak daha verimli sonuçlar almanıza destek oluyor.

Temizliğin uzmanı Kärcher’dan mekanik 
güç ile mükemmel performans 
Kärcher’in profesyonel segment ürünlerinden, arkadan 
itmeli KM 70 / 15 C 2 özellikle benzin istasyonları, okul, 
araba galerisi, otel, belediye binası ve çiftlik gibi alanların 
temizliğinde devrim yaratıyor. Saatte 3 bin 500 m2 alan 
temizleyebilen cihaz, servis bakımı da gerektirmiyor. 
Sofistike mühendislik detayları sayesinde mükemmel temizlik performansı 
sunan KM 70/15 C 2SB geniş çöp haznesi ve güçlü tasarımı ile dış mekanların 
zahmetsizce temizlenmesi için tasarlandı. Kontrollü hava akışı ve filtrelemesi 
sayesinde toz kaldırmadan süpürme sağlayan makine 1 saatte 3 bin 500 m2 
alanı temizleme kapasitesine sahip. Yüksek manevra kabiliyeti ile sol ve sağ 
virajlarda eşit derecede süpürme sağlayan KM 70/15 C 2SB’nin, dar alanlardaki 
dönüşlerinde tek tekerlek sürüldüğünde bile, rulo fırçası sabit bir hızda dönerek 
görevi başarıyla tamamlamasını sağlıyor. 

Kärcher’ın 2021 hedefi, yüzde 40 büyüme

Form’dan Şişecam Üretim Tesisine, sıfır enerji 
tüketimli havalandırma sistemi 

Gökhan Gökmen
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Avrasya Bölgesi’nin lider HVAC&R sektörü 
buluşma noktası olan ISK-SODEX Fuarı, 29 Eylül 
– 2 Ekim 2021 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde sektör profesyonellerini 
bir araya getirmeye hazırlanıyor. 2020 yılında 
toplam 4,6 milyar USD, Haziran 2021’de ise 
574,8 milyon USD ihracat rakamına ulaşan 
ve 2023 hedefleri doğrultusunda küresel 
pazar payını iki katına çıkarma hedefine emin 
adımlarla ilerleyen İklimlendirme Sanayi, 
ISK-SODEX sektör temsilcilerine yüzden fazla 
ülkeden gelecek katılımcılarla bir araya gelme 
ve iş birliği geliştirme fırsatı sunacak.  Isıtma, 

soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, 
vana, tesisat, su arıtma, yangın, havuz ve 
güneş enerjisi sistemleri başta olmak üzere 
iklimlendirme sektörünün bütün bileşenlerini 
bir araya getiren ISK-SODEX Fuarı yüzden fazla 
ülkeden sektör temsilcilerini buluşturacak. Tüm 
dünya COVID-19 salgını nedeniyle zor günler 
yaşıyorken, Türk HVAC&R sektörünün güçlü 
üreticileri sayesinde İklimlendirme Sanayii 
2020 yılında 4,6 milyar USD ihracat rakamına 
ulaştı. Aralık 2019 ile karşılaştırıldığında, Aralık 
2020’de yüzde 25,2 ihracat artışı kaydedildi. 
Haziran 2021 verilerine göre ise İklimlendirme 

Sektörü ihracatı 574,8 milyon USD’ye ulaştı. 
Sektör yetkilileri, ISK-SODEX 2021 Fuarı’nın, 
bu dönemde de hızlı büyümesini sürdüren 
Türk HVAC&R sektörü için önemli bir platform 
olduğunu vurguladı. 

HVAC&R Sektörü, 29 Eylül - 2 Ekim 2021 
tarihlerinde ISK-SODEX’te buluşacak

Ağ teknolojileri alanında uçtan uca 
çözümler sunan Zyxel, evden çalışan 
iş dünyası profesyonelleri ile tatilde 
internetini yanında taşımak isteyenler 
için ürünler öneriyor. Pandemi ile 
birlikte uzaktan çalışmaya geçip evi 
ofise çevirenler için olduğu kadar 
yaz dönemini fırsat bilip soluğu tatil 

yörelerinde alan ancak işini de aksatmak istemeyen herkes için kesintisiz 
iletişim adına bireysel internet bağlantılarından verim almak çok önemli.  Zyxel, 
hem evde tüm cihazların bağlantı kalitesini artırarak güvenli ağ oluşturmak, 
hem de tatil için gittiğiniz yerde çalışmanızı aksatmamak için kullanabileceğiniz 
en iyi seçenekleri paylaştı. Online sistemlerin sunduğu konfor ve tüm taraflar 
için masrafların düşmesi sayesinde pandemi sonrasında da hayatımızda kalıcı 
olacağı öngörülen hibrit çalışmanın başarıya ulaşması için internet ve ağ 
altyapısı büyük önem taşıyor. Aynı anda birden çok cihazın görüntülü iletişim 
kurabildiği ya da video içerikleri oynattığı bir ortamda, yüksek hızlı internet 
bağlantısını iyi bir kablosuz ağla desteklemek gerekiyor. Bunun için evinize 
interneti getiren cihaz olan modem seçimini doğru yapmak çok önemli.  
Bununla birlikte, hibrit çalışma ile kurum içinden ulaşılan şirket ağının, evdeki 
çalışanlarca erişilebilir olmasıyla ev temelli bağlantı ve güvenlik saldırıları giderek 
artırıyor. Çünkü bir cihazı şirket ağından bir kez çıkarıp yeni bir sabit ya da WiFi 
ağa bağladığınızda, risk kapsamı genişliyor ve riskler artıyor. Bu bağlamda 
sadece hız ve verimlilik açısından değil aynı zamanda hem güvenli hem de 
sağlıklı bir bağlantı için ev ofis çalışanların modemlerini yenilemesi gerek.  
Diğer yandan internet sadece ev ofisiniz için değil seyahatlerde ya da gittiğimiz 
tatil beldelerinde de öncelikli ihtiyaçlarımızdan. Mobil veri kullanım kotasını 
aştığımızda karşımıza gelen yüksek bedelli faturaları düşündüğümüzde tatile 
çıkarken yanımıza alabileceğimiz taşınabilir router’ların önemi ortaya çıkıyor.  
Zyxel’in bu noktada ev ofis çalışanlara önerisi Zyxel VMG3625-T50B ADSL/VDSL 
modem ile internetlerine çıta atlatmaları. Bu modem ile kullanıcılar özellikle 
ofise çevirdikleri ağlarında görüntülü görüşmeler ağırlıklı olacağı için QoS ile 
servis önceliklendirme yaparak daha yüksek kalitede bir erişim sağlayabilirler. 
VMG3625-T50B ile yüksek boyutlu dosyaları indirmek de artık sorun değil. 
Modem, 300 Mbps indirme ve 100 Mbps yükleme hızı sağlıyor. NAT ve SPI 
desteği ile DoS ataklarına karşı koruyan güvenlik duvarına sahip modem evden 
çalışırken şirket bilgisayarınıza gelebilecek bir saldırıyı önleyebilme konusunda 
işinize yarayacak. VMG3625-T50B’ün 4 adede kadar SSID ile birden fazla WiFi 
ağı oluşturma özelliği, operatörlerin video, veri ve misafirler için kolayca bireysel 
WLAN ağları oluşturmasına yardımcı oluyor.

İnşaat el aletleri sektörüne kattığı 
yeni nesil hizmet anlayışıyla enerji 
ve endüstri sektörlerine de yüksek 
katma değer sağlayan Hilti, Ar-Ge 
destekli patentli ürünleriyle depremle 
mücadeleye destek oluyor. Yapı 
elemanlarını sabitleyen C2 sismik 
onayına sahip dübelleri, askılama 
sistemleri ve deprem testlerinden geçmiş pasif yangın durdurucu 
ürünleriyle hem konutların hem de enerji tesisleri ve endüstriyel 
yapıların performansını bir üst noktaya taşıyor. Deprem ivmesi 
değerine göre Eurocode C2 sismik bölgesinde yer alan Türkiye’de 
yapı güvenliğinin C2 deprem performans sınıfındaki ürünlerle 
sağlanabileceğini belirten Hilti Türkiye Enerji ve Endüstri Satış 
Direktörü Mehmet Soydemir, yapıların güvenliği için hayati önem 
taşıyan sismik ürünler hakkında bilgi verdi. Sismik onaylı dübel ve 
diğer yapı elemanlarının kullanımının endüstriyel amaçlı inşa edilen 
yapılarda yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Soydemir, 
depremi önlemenin bir yolu olmasa da doğru ekipman ve metotlarla 
oluşabilecek hasarları önlemenin mümkün olduğunu vurguladı. Yapı 
elemanlarını sabitleyen dübellerin ve taşıyıcı sistemlerin endüstriyel 
yapı güvenliği konusunda da belirleyici olduğunun altını çizen 
Soydemir, “Yapılan araştırmalar can kayıplarının yüzde 10’unun 
yapısal olmayan nedenlerden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Fabrika 
gibi geniş alanlar üzerine kurulu yapılardaki cephe kaplamaları, 
asansör rayları, mekanik-elektrik bağlantılar veya mevcut bir taşıyıcı 
betonarme elemana eklenen yapı elemanı gibi uygulamalardaki 
sorunlar deprem anında tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Ülkemizin 
aktif deprem bölgesinde yer aldığı göz önüne alındığında farklı faaliyet 
alanlarına hizmet eden endüstriyel binaların statik mukavemetinin 
sismik yük ve darbelere karşı dirençli olması insan hayatı için büyük 
önem taşıyor. Deprem anında oluşacak şok yüklerini taşımak için 
dizayn edilen özel deprem dübelleri; dış cephe, çelik konstrüksiyon, 
asansör, elektrik ve mekanik taşıyıcıların montajında tercih edilerek 
hem endüstriyel binaların yıkılmasına karşı önlem oluyor hem de 
yapı elemanlarının sağlamlığını kontrol altına alıyor.  Bu noktada 
Hilti imzası taşıyan C2 sismik onaylı dübellerimiz, deprem anında 
dübellerde oluşabilecek yerinden çıkma, patlama gibi aksaklıkların 
önüne geçerek tehlikeli kazaların yaşanma olasılığını en aza indiriyor” 
dedi.

Uzaktan çalışanlara Zyxel’den hızlı 
ve kesintisiz internet deneyimi

Hilti’den endüstriyel yapıların 
sismik karnesini güçlendiren 
teknolojiler 

Mehmet Soydemir
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Eşsiz zenginlikleriyle Anadolu ve Mezopotamya, 
medeniyetlerin tarihine ışık tutuyor 

Tarihi, yazının bulunuşundan dahi 
eskiye uzanan, bugüne kadar bilinen 

en yaşlı tapınaktan daha kadim, yerleşik 
hayata geçişin sırlarını taşıyan 12 bin 
yıllık Göbeklitepe… Tarımın, avcılığın 
ve madenciliğin Anadolu’daki izlerini 
günümüze aktaran, mimarisiyle eşitlik 
ideallerini yansıtan, mülkiyet kavramının 
doğduğuna işaret eden buluntularıyla 
evrensel bir miras olan Çatalhöyük… 

İlk devlet yapılanmasına ve aristokrasinin 
doğuşuna ev sahipliği yapan, bölgenin 
tarımsal, dini ve kültürel merkezi Arslantepe 
Höyüğü… Taşıdıkları sırların henüz çok 
küçük bir bölümü ortaya çıkarılmış olsa da 
vurulan her kazmayla adeta bugüne kadar 
bilinen tarihin değişeceği izlenimi veren, 
coğrafyamızdaki üç önemli yapı, UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde de yer alıyor.

İnsanlık tarihi kadar eski Anadolu ve Mezopotamya toprakları, binlerce yıl boyunca yurt olduğu yüzlerce medeniyetin 
izlerini halen toprak örtüsünün altında saklıyor. Yapılan arkeolojik çalışmalarla sürekli yeni bir keşfe imza atılan, ülkemizdeki 
en önemli değerlerden Göbeklitepe, Çatalhöyük ve Arslantepe Höyüğü, medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyor.
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TARİHİN ‘SIFIR’ NOKTASI:
GÖBEKLİTEPE

Geçmişi milattan önce 10 bin yılına dayanan 
Göbeklitepe, tarihin yani yazının bulunuşunun 
daha eskilerine dayanması dolayısıyla ‘tarihin 
sıfır noktası’ olarak adlandırılıyor. 

Bugün elde olan veriler göre 12 bin yılık 
tarihiyle Göbeklitepe, Malta Tapınakları 
ve Sümerlerden 6 bin yıl, İngiltere’deki 
Stonhenge’den 7 bin yıl, Mısır piramitlerinden 
ise 7 bin 500 yıl daha yaşlı… 

Şu ana kadar çok küçük bir kısmı gün 
yüzüne çıkmış olsa da Göbeklitepe’nin 
Çanak Çömleksiz Neolitik döneme 
ait bir inanç merkezi olduğu biliniyor. 
Tarım ve hayvancılığın başladığı, yerleşik 

yaşamın yaygınlaştığı Neolitik dönem, 
Göbeklitepe'nin keşfinden önce insanların 
özellikle geçimleri, beslenme biçimleri 
ve alet teknolojilerindeki değişikliklerle 
tanımlanıyordu. Göbeklitepe'de ortaya 
çıkarılan anıtsal yapılar ve gelişkin 
sembolizm ise Neolitik dönemin yalnızca 
beslenme ve teknoloji bakımından değil, 
aynı zamanda manevi bakımdan da önemli 
gelişmelere sahne olduğunu gösteriyor. 

Göbeklitepe’de bulunan 12 bin yıllık yapılar, 
mimarlık tarihinin de başlangıcı olarak kabul 
ediliyor. Göbeklitepe’de ortaya çıkarılan ilginç 
buluntular arasında çöl varanı, sürüngen 
kabartmaları, yaban domuzları, turna, leylek, 

tilki, yılan, akrep, koyun, aslan, örümcek 
ve kafası olmayan insan kabartması gibi 
buluntular yer alıyor. Ortaya çıkan bulgular 12 
bin yıl önce yerleşik hayata geçen bu dönem 
insanının inançlarını yansıtan önemli veriler 
oluşturuyor. 
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KÖYDEN KENTE GEÇİŞE TANIKLIK EDEN EVRENSEL DEĞER:
ÇATALHÖYÜK NEOLİTİK KENTİ

Konya’nın Çumra ilçesinde yer alan, 
Çatalhöyük Neolitik Kenti’nin tarihi milatta 
önce7400’e uzanıyor. 1958 yılında keşfedilen 
Çatalhöyük, yerleşik toplumsal hayata geçişle 
birlikte, tarımın başlangıcı ve avcılık gibi 
önemli sosyal değişim ve gelişmelere tanıklık 
etmesinin yanı sıra, aynı coğrafyada 2000 
yıldan fazla bir süredir var olan köylerden 
kentsel hayata geçişin de önemli bir kanıtı 
niteliğinde... 

Çatalhöyük, tarımın yanı sıra madenciliğin 
Anadolu’daki başlangıç tarihinin Neolitik 
Dönem’e kadar uzandığını ve insanların 
avcılık-toplayıcılık ile uğraştığını gösteren 
buluntulara da sahip. Duvar resimlerinde kent 
planına yer veren ilk yerleşim merkezi olan 
kentte bulunan pişmiş topraktan yapılmış 

damga mühürler, o dönemde mülkiyet 
kavramının başlamış olduğunu ispatlıyor. 

Çatalhöyük’te bulunan en önemli objelerden 
biri de yüksek kabartma ana tanrıça 
motifleri... Bunlar, o dönemde dini inançların 
güçlü bir tanrıça etrafında şekillendirildiğine, 
eserlerin de tanrısal dişiliğe duyulan saygının 
izlerine işaret ediyor.

Çatalhöyük, benzersiz mimarisiyle de 
dikkat çekiyor. Yalnızca çatılarında bulunan 
deliklerden girilebilen, birbirine bitişik 
evlerden oluşan bu neolitik kentte, sokak 
yapısı ise bulunmuyor. Yaklaşık 9 bin 400 
yıllık geçmişe sahip olan Çatalhöyük’teki 
evlerin kalıntılarına bakıldığında, bir ailenin 

evdeki yaşam süresi bittiğinde evin toprakla 
doldurulduğu, üzerine yenisinin yapıldığı 
görülüyor. Yani bir evin duvarları, üstündeki 
evin temelini oluşturuyor. Çatalhöyük’ün 
Neolitik yerleşim tarzı ve kent planının, eşitlik 
ideallerini yansıttığına inanılıyor. Bugüne 
kadar 18 yapı katı ortaya çıkarılan höyük, 21 
metre uzunluğa ulaşmış durumda.

Ortadoğu ve Anadolu’da farklı Neolitik alanlar 
bulunmuş olmasına rağmen, Çatalhöyük 
Neolitik Kenti, kalıntıların boyutu, yaşayan 
toplumun yoğunluğu, güçlü sanatsal ve 
kültürel gelenekler ve zaman içindeki 
sürekliliğin benzersiz bileşimi ile olağanüstü 
evrensel değer taşıyor. Tüm bu özelliklerinden 
dolayı Çatalhöyük Neolitik Kenti, 2012 yılında 
UNESCO Dünya Miras Listesine dahil edildi.

İnsanoğlunun tek tanrılı dinlerden önceki çok 
tanrılı döneme ait ilk tapınağı, M.Ö. 4 bin yılına 
tarihlenen Malta Adası’ndaki tapınak olarak 
biliniyordu. Göbeklitepe Tapınağı’nın tespiti 
ile bu bilgi geçerliliğini yitirdi ve insanoğlunun 
ilk tapınağının günümüzden 12 bin öncesine 
tarihlenen “Göbeklitepe Tapınağı” olduğu 
bilimsel verilerle kanıtlanmış oldu. 

Şanlıurfa il merkezinin 17 kilometre 
kuzeydoğusunda bulunan Göbeklitepe’de 
kazı çalışmaları 1995 yılında başladı. Tarihin 
‘sıfır’ noktası Göbeklitepe, 2018’den bu yana 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Göbeklitepe, artık 
12 Tepe olarak anılacak…
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, geçtiğimiz günlerde Göbeklitepe’nin 
çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 

11 tane daha önemli nokta keşfedildiğini 

açıkladı. Bölgede çalışmaların sürdüğünü 

aktaran Ersoy, eylül ayı içerisinde 12 Tepe’nin 

dünya lansmanının yapılacağı bilgisini verdi. 
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ANADOLU’NUN İLK ŞEHİR DEVLETİ: 
ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ

Gerek geçmişi gerekse UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne alınışıyla haber dosyamızda 
incelenen diğer miraslardan daha genç olan 
Arslantepe Höyüğü’nün milattan önce 5000 
ile milattan sonra 11. Yüzyıla kadar iskan 
edildiği biliniyor. Bölgenin, milattan sonra 5. 
ve 6. yüzyıllarda bir Roma köyü olarak, daha 
sonra da Bizans nekropolü (mezarlığı) olarak 
kullanıldığı da höyüğe dair bilineler arasında 
yer alıyor.

Arslantepe Höyüğü’nde yapılan kazılar 
sonucunda milattan önce 3300-3000 
yılların ait bir kerpiç saray, milattan önce 
3600-3500 yıllarına ait tapınak iki bini 
aşkın mühür baskısı, kaliteli metal eserler 
bulunmuş durumda. Bu bulgular gösteriyor 
ki, Arslantepe, aristokrasinin doğduğu ve ilk 

devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve 
kültürel bir merkez niteliği taşıyor.

Arslantepe’nin tarımdaki güçlü potansiyelinin, 
onu topraklarını denetim altında tutabilen 
ve bölgedeki hammaddeyi işleyen ya da en 
azından işlenmesini organize eden egemen 
bir merkez konumuna getirdiği biliniyor. 
Ayrıca, edinilen bilgiye göre, kerpiçten 

yapılmış anıtsal binaların bulunduğu geniş 
bir ortak kullanım alanı, 4. bin yılın sonlarında 
tepenin güney-batı yamacında en az 2 bin 
600 metrekarelik bir alana yayılmıştı. Bu 
alanda büyük olasılıkla farklı işlevlere sahip 
çeşitli yapılar yer almaktaydı. Ortaya çıkarıldığı 

kadarıyla bu kısım görkemli mimari ve işlevsel 
açılardan farklı bölümlerden oluşan büyük bir 
yapı topluluğu olmakla birlikte, çok amaçlı 
düzeninden dolayı bu anıtsal yapı topluluğu 
Saray olarak nitelendiriliyor.

Kazılarda bulunan iki aslan ve bir kral heykeli 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 
sergileniyor. Burada sergilenen eserler 
dışındaki buluntular Arslantepe Açık Hava 
Müzesi’nde ziyaretçilerini karşılıyor. 

Türkiye’nin en büyük höyüklerinden 
Arslantepe Höyüğü, 26 Temmuz 2021’de 
düzenlenen 44. Dünya Miras Komitesi 
toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya 
Mirası Listesi'ne dahil edildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde,
 insanlık tarihinin izleri…
• Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas), 1985 

• İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul), 1985 

• Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir), 1985 

• Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum), 1986 

• Nemrut Dağı (Adıyaman), 1987 

• Hieropolis-Pamukkale (Denizli), 1988  

• Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla), 1988 

• Safranbolu Şehri (Karabük,) 1994 

• Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale), 1998 

• Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne), 2011 

• Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya), 2012 

• Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun 
Doğuşu (Bursa), 2014 

• Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir), 
2014 

• Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı, 

(Diyarbakır) 2015 

• Efes (İzmir), 2015 

• Ani Arkeolojik Alanı (Kars), 2016 

• Aphrodisias (Aydın), 2017 

• Göbekli Tepe (Şanlıurfa), 2018

• Arslantepe Höyüğü (Malatya), 2021
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Türkiye'nin yaz turizmi başarısına ek 
olarak sahip olduğu bütün potansiyelin 
kullanılmasıyla birlikte turizmde daha 
büyük başarılar elde edilebileceğine dikkat 
çeken Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu 

(ULİKAD) Başkanı Ömer Niziplioğlu, 
Türkiye'nin tarihi ve kültürel güzelliklerine 
rağmen turizmden hak ettiği payı 
alamadığını vurguladı. Sadece yaz turizmi 
ile öne çıkan bir ülke olmaktan ziyade 
eşsiz güzellikleriyle ve doğru bir planlama 
ile turizmin farklı alanlarında da dünyada 
önemli bir konum elde edilebileceğini 
anlatan Ömer Niziplioğlu'nun önerilerinde 
şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizin önemli 
bir kısmı yüksek dağlara sahipken bu dağları 
yeterince planlayıp turizme açamıyoruz. 
Ülkemizde 77 tane antik kent var ve yeni 
bulunanlarla birlikte bu sayı 100’ün üzerine 
çıkmakta. 81 ilimiz olduğu düşünüldüğünde 
ilimizden daha çok antik kente sahibiz fakat 
bunların durumu kötü. İyileştirip tarih 
turizmine sunmalıyız. Kültür turizmi, dünya 

turizminde önemli bir yere sahipken ve 
ülkemiz bu konuda çok şanslıyken bu şansı 
yeterince iyi kullanamadığı görüyoruz. 
Doğu Akdeniz turizmini Hatay’a yapılacak 
Cruise Limanı ile çekebiliriz. Zaten var olan 
rotaya Hatay’ın da eklenmesi durumunda 
milyonlarca turisti ağırlayabiliriz. Termal 
su bölgelerini turizm bölgesi ilan etmeli 
ve planlayıp yatırımcılara sunmalıyız. 
Birkaç yaylayı turizme açmalı, tüm bu 
güzellikleri hem yurdumuz hem de dünya 
misafirlerini ağırlamayız.  Ülkemizin 
coğrafyası birçok spor aktivitesine müsait. 
Bunları uluslararası standarda çıkarıp spor 
müsabakaları düzenlemeyiz. Sörf, yelken, 
dağcılık, kayak, rafting, yamaç paraşütü, 
dalgıçlık, kampçılık gibi aktiviteleri 
çoğaltmalı.” 

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektörü 
temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından, burada devletin ve halkın omuz omuza 
yangını söndürmek için çalıştığını söyledi.  Önceliğin Marmaris'e doğal zenginliklerini, 
ormanlarını, yeşilini tekrar kazandırmak olduğuna vurgu yapan Ersoy, ilçenin en büyük 
değeri doğası ve yeşilinin, Ege'nin turkuazıyla tekrar buluşmasını sağlamayı istediklerini 
ifade etti. Yangın dolayısıyla oluşan kayıpların hızla telafi edileceğini kaydeden Ersoy, 
Marmaris'in hem yangından hem de pandemiden önce pazar çeşitliliği sorunu 
olduğunu aktararak, “Önceliğimiz yeni bir Marmaris hikayesi yazmak. Marmaris, 
Türkiye'nin en eski, önemli turizm bölgelerinden birisi. Bazen turizmde 'eski', 'birinci', 
'ilk' olmak avantaj gibi olmakla birlikte zaman içerisinde ihtiyaç duyulan değişiklikleri, 
değişimleri yapamadığınız, trendleri yakalayamadığınız zaman aleyhinize dönebiliyor. 
Marmaris'in yangın ve pandemi öncesinde oluşmaya başlayan bazı sorunları vardı. 
Bunların başında pazar çeşitliliği, pazardaki gelmesi gereken konumlama ve yeni 
trendlerle, konseptlerle geliştirilmesi gibi sorunları vardı. Bütün bu sorunları ele 
alacağımız bir dizi çalışma yapacağız. Şimdi el birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi 
yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz.” Ayrıca Türkiye'nin turizm hedeflerinin 
sürdüğünü belirten Ersoy, “Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar 
gelir hedefimizde bir değişiklik yok” dedi. 

Uluslararası Ekoturizm Derneği’nin 16. Etkinliğinde düzenlenen 
ödül töreninde en hızlı büyüyen turist destinasyonu ödülünü 
Zonguldak aldı.  Ödülü alan Zonguldak Turizm Başkanı Muhammet 
Cüntay, şunları dile getirdi; “Uluslararası Ekoturizm Topluluğunun 
düzenlemiş olduğu etkinlik için Tokattaydık. Ödül töreni az önce 
son buldu. Zonguldağımız en hızlı gelişen destinasyon ödülüne 
layık görüldü. Ödülümüzü bu gelişimde faydası olan, bugüne kadar 
Zonguldak’ta turizm ile ilgili faaliyetler yapan tüm bireylere, değerli 
paydaşlarıma, turizm platformunun tüm üyelerine, her şeyden öte 
bize inanan tüm Zonguldaklılara ithaf ediyoruz. İyi ki varsınız.”

Mehmet Nuri Ersoy: 
Kayıplar hızla telafi edilecek

Zonguldak, en hızlı büyüyen 
turizm destinasyonu seçildi

Niziplioğlu: “Türkiye yaz turizmi kadar diğer 
turizm türlerinden de gelir elde edebilir”
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Türkiye sağlık turizminde popüler ülkeler 
arasında yer alıyor. 2020-2021 yılında Covid-19 
salgınına rağmen sağlık turisti rakamları ciddi 
bir artış gösterdi. Önceki dönemlerde sağlık 
sektörüne yapılan yatırımlar ve Türkiye’nin 
coğrafi konumu, uygun pazar yapısı gibi 
faktörler Türkiye’yi bu alanda gözde ülkeler 
arasında tutuyor. Disiplinler arası bir sektör 
olan sağlık turizmi çok değişkenli bir yapıya 
sahip olması bakımından, yurt dışındaki 
hastanın ülkeye gelmesi, tedavi alması, tedavi 
sonrası süreç ve kendi ülkesine dönmesi 
gibi birçok aşamayı içerisinde barındırıyor. 
Sağlık turizminin sınır ötesi oluşu, bazı 
pürüzleri ortaya çıkarırken, bu engellerin 
varlığı potansiyel sağlık turistlerinin kaybına 
neden oluyor. ‘Medical in Türkiye’ projesi 

ile bu kayıpların engellenmesi ve Türk sağlık 
hizmetlerinin yurt dışında varlığını arttırılması 
amaçlanıyor. Türkiye Potansiyelini Keşfet 
sloganı ile yolan çıkan Medical in Türkiye, bu 
kapsamda Türkiye ve Türk sağlık kuruluşlarının 
dünyaya açılan kapısı olmayı hedefliyor. Sağlık 
turizminin beraberinde getirdiği iletişim, 
mobilite, hizmet, tahsilat ve benzeri birçok 
sorunun çözümü olarak geliştirilen proje 
ile Türkiye’nin sağlık turizminde dünya devi 
olmasını amaçlıyor. Yurt dışında ilk olma 
özelliğini taşıyan Türk sağlık turizm merkezi 
ile Türkiye’deki gelişmiş sağlık hizmetlerini 
hastaların ayağına taşınıyor. Yerinde hizmet 
anlayışının üstünlüğü ile geliştirilen Medical 
in Türkiye projesi potansiyel alıcıların 
yüzde 100’üne ulaşmayı hedefliyor.  Ayrıca 

Türkiye’nin yurtdışındaki ilk sağlık turizm 
acentesi olma özelliği ile Medical in Türkiye, 
yerinde hizmet anlayışının sağladığı yerinde 
temsil, takip kolaylığı gibi avantajlarla temsil 
edilen Türk sağlık kuruluşlarının ileri karakol 
görevini üstlenecek.

Yerinde hizmet anlayışı ile 
sağlık turizminde yeni dönem

Corendon Airlines, base ve destinasyon sayısını artırdığını açıkladı. 
Geçtiğimiz haftalarda Düsseldorf’a uçak konumlandıran havayolu, sezon 
boyu uçak konumlandıracağı 15 base’ini İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, 
Ankara, Brüksel, Basel, Düsseldorf, Köln, Münster, Hannover, Nürnberg, 
Girit, Rodos ve Hurghada olarak açıkladı. Ankara, Basel ve Düsseldorf gibi 
önemli ve yoğun havalimanlarına bu sezon ilk kez uçak konumlandıracak 
olan Corendon Airlines, bu base çeşitliliği sayesinde yolcularına cazip uçuş 
saatleri ve farklı ürünler sunma stratejisine gidiyor. Corendon Airlines CEO’su 
Yıldıray Karaer, yeni uçuş programlarının yoğunluğunu şu sözlerle anlattı; 
“Pandemi süresince hem operasyonel hem ticari olarak bu döneme çok 
hazırlandık. Havalimanları ile bu süre boyunca sıkı diyaloglar kurarak ve 
yolcularımızın seyahat trendlerini yakından takip ederek, uçuş programımızı, 
base sayımızı ve destinasyonlarımızı çok geniş tuttuk. Özellikle bizim için yeni 
bir ticari alan olan Avrupa’dan Türkiye’ye etnik uçuşlara odaklandık. Yeni 
sezonda Avrupa’dan Türkiye’deki 15 havalimanına; Antalya, İzmir, Adana, 
Kayseri, Eskişehir, Bodrum, Diyarbakır, Dalaman, Balıkesir, Ankara, Gaziantep, 
Konya, Zonguldak, Samsun ve Trabzon’a sunduğumuz direkt uçuşların her 
biri ayrı ilgi gördü ve kısa sürede elde ettiğimiz doluluk oranları bizi uçuş 
frekanslarımızı ve sezonumuzu uzatma kararı aldıracak kadar memnun edici 
seviyeye geldi.”

Cruise gemileri etkinlik, 
toplantı ve kongre sektörü 
için yıldızı yükselen bir değer 
olarak masaya yatırıldı. Ace 
of MICE Fuarı kapsamında 
düzenlenen ‘Galataport 
Cruise’da Mice’ oturumunda 
konuşan Karavan Cruises 
Yönetim Kurulu Üyesi & 
Başkan Yardımcısı Gianluigi 
Baltazzi, cruise gemilerinin, Antalya ve Kıbrıs destinasyonlarından 
yorulan MICE sektörü için yeni bir soluk olacağını belirtti. Karavan 
Cruises’un genel satış acenteliğini yaptığı uluslararası cruise firması 
Celestyal Cruises’un Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz ise cruise 
gemilerinin, kurumsal markalara sağladığı avantajlara dikkat çekti. 
Celestyal Cruises olarak düzenlenen Yunan Adaları turlarının; MICE 
etkinlikleri için kurumlara sıra dışı bir destinasyon imkanı sunduğunu 
belirten Alnıtemiz, “Galataport’a ilk uğrak yapan gemi şirketi olacaktık 
ancak pandemi nedeniyle bu mümkün olmadı. Operasyonlarımızı 
askıya aldık, bu süreci yeniden yapılanma ve önlemlerimizi 
geliştirmekle geçirdik. Şimdi yeniden turlarımız başladı, en kısa 
zamanda Türkiye limanları da bu rotada aktif olacak. Gemilerimiz 
içinde sunduğu çok yönlü salonları ve alanları, SPA’sı, lounge’ları, 
değişik alanlardaki hobi etkinlikleri ile her türlü temaya hizmet 
edebiliyor. Dileyen kurumlar gemilerimizi tümüyle kiralayabiliyor. 
Yunan Adaları destinasyonu; tüm zamanların yükselen değeri. 
Santorini ve Mikonos’ta uzun konaklamalı turlarımız; en sevilen 
Girit, Rodos, Atina ve bu yıl rotaya eklenen Selanik kara turları; liman 
vergileri, sınırsız yiyecek içecek dahil paket fiyatlar, uçağa binmeden 
yakın limandan biniş yapma imkanı, Türkçe rehberlik hizmetlerimiz 
gibi pek çok avantaj da kurumlara düşük bütçeyle yüksek kalitede 
etkinlik düzenleme fırsatı sunuyoruz” diye konuştu.

Corendon Airlines, 
uçuş ağını genişletiyor

Kurumsal etkinliklerde 
Antalya ve Kıbrıs’a alternatif: 
Cruise gemileri

Yıldıray Karaer
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Covid-19 salgını süresince 
aldığı yüksek sağlık 
önlemleriyle operasyon 
gerçekleştiren İstanbul 
Havalimanı, Uluslararası 
Havalimanları Konseyi (ACI) 
tarafından 2020 yılında 
başlatılan “Havalimanı Sağlık 
Akreditasyonu” programı 
kapsamında verilen 
sertifikayı bu yıl da almaya hak kazandı. Geçtiğimiz yıl dünyada bu 
sertifikayı alan ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı, sertifikaya 
yeniden layık görülen ilk havalimanı da oldu.  İGA Havalimanı İşletmesi 
İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu; “Tüm dünya, yaklaşık 
2 yıldır insanlığı derinden etkileyen sağlık kriziyle boğuşuyor. Aşı 
çalışmalarının hızlanması ve yaz aylarının gelmesi ile birlikte havacılık 
açısından en iyi senaryoya yakın bir sürece girmiş bulunuyoruz. 
İGA olarak, bu iyimser tabloyu görene kadar yoğun bir çaba sarf 
ederek sağlık adına önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İstanbul 
Havalimanı’ndaki sağlık uygulamalarının daha sonra farklı sektörlerde 
de hayata geçtiğini görmek işimizi ne denli doğru yaptığımızın en 
büyük kanıtı” diye konuştu.

Covid kısıtlamalarının kaldırılması ve bayram nedeniyle yoğunluk 
yaşanan şehirlerarası ulaşımda otobüs yolcu ücretlerindeki tavan 
yeniden belirlendi. Normalleşme süreci ve bayram tatili nedeniyle 
artan yolcu potansiyelini göz önünde bulunduran Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında fahiş fiyatın önüne geçmek 
için yayınlanan tebliğe göre, 101-115 kilometre arası 70 TL'den 84 
TL'ye, 351-400 kilometre arası 115 TL'den 138 liraya çıktı. Uygulama 
3 ay sürecek. 

Pandeminin hayatın birçok noktasında olduğu gibi seyahat alışkanlarında 
da etkisi büyük oldu. Yaz tatillerinde tercih edilen oteller ve destinasyonlar 
değişti. Hijyenin bir tatilde aranan en önemli kriterlerden biri haline 
geldiğini söyleyen Enuygun Seyahat Analisti Nihan Bayram, “Pandemi 
öncesi dönemde tatilleri farklı ortamlarda sosyalleşme ve en popüler 
aktivitelere katılma fırsatı olarak görüyorduk. Ancak pandemi ile birlikte 
kalabalık ortamlardan uzak kalabileceğimiz ve doğayla iç içe olabileceğimiz 
tatilleri tercih etmeye başladık. 2020 yılında odada sadece kendi 
kullanabileceğimiz havuzlar sayesinde hijyenik ve izole bir tatil yapmak 
isterken 2021’de otelin diğer konuklarla mümkün olduğunca az iletişim 
kurmaya imkan sağlayan tek katlı evlerden oluşan bungalov otelleri tercih 
ettik” açıklamasını yaptı. 2020 yılında en çok aranan destinasyonu Alanya 
iken 2021’de ilk sırada Şile yer aldı. Şile’yi Olimpos, Fethiye ve Bodrum’un 
takip ettiğini söyleyen Bayram, “2020’de Alanya’dan sonra en çok 
Bodrum, Bozcaada ve Büyükada otellerine ilgi gösterilmişti. 2021’de ise 
en çok aranan otellerde ilk sırayı Şile aldı” diye konuştu.

Turizm Oscar’ları olarak adlandırılan Quality Management Awards 2020 
ödül töreninde ”Turkey’s Best QM Tourism Warrior Award / Special“ 
ödülüne Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar layık görüldü. Jolly 
Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ödülle ilgili yaptığı açıklamada; 
“Böylesine zor bir dönemde enerjimden, gayretimden ve umudumdan hiç 
ödün vermeyerek yoluma devam ettim, aynı istikrarla da devam edeceğim. 
Öncelikle beni bu önemli ödüle layık gören Quality Management’e, bu 
dönemde sektörde büyük çaba gösteren turizmci bütün dostlarıma ve bu 
zorlu süreçte her zaman bana destek veren, benim  yanımda olan tüm  
çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.

İstanbul Havalimanı’nın 
“Havalimanı Sağlık 
Akreditasyonu” Sertifikası 
yenilendi

Otobüslerin tavan fiyat 
tarifesine zam

Pandemi, tatil 
alışkanlıklarımızı değiştirdi 

Mete Vardar’a Quality 
Management Awards’tan ödül
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Türkiye’de marinacılık 
gelişimini ve denizciliği 
destekleyen markalardan 
Setur Marinaları Mavi 
Bayrak aldı. Türkiye Çevre 
Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 
koordinasyonunda 49 ülkede 
yürütülen ve birbirinden 
önemli 38 kriterle 
incelenen Mavi Bayrak programı çerçevesinde Türkiye’nin en güzel 
destinasyonlarında bulunan Setur Marinaları Mavi Bayraklı tesisleriyle 
misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Mavi Bayraklı marinaların, 
çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlemesi, doğal kaynak 
verimliliği, çevre dostu ürünler, atık ve atık su yönetimi konularında 
çevre yönetim faaliyetleri yürütmesi, deniz suyu kalitesine dair 
temizlik şartlarını sağlaması, hassas, doğal alanların korunması için 
yasa ve yönetmelik gereksinimlerini karşılaması, deniz kirlenmesi, 
yangın ve diğer kazalar için acil durum planı ve emniyet tedbirlerini 
almış olması zorunlu kriterlerden bazıları...

Coral Travel Ağustos ayı itibarı ile Rusya’nın Arkhangelsk, Nizhnekamsk, 
Belgorod, Krasnodar, Orenburg, Saratov, Tyumen, Volgograd ve 
Voronezh şehirlerinden de Türkiye’ye uçuş yapmaya başladığını 
açıkladı.   Yenialanya'da yer alan habere göre, uçuşların Royal Flight, 
Ural Airlines, Red Wings, Nordwind ve Pegas Fly ile yapılacağını 
açıklayan Coral Travel ayrıca kendi hava yolu şirketi Royal Flight ile 
Moskova İzmir uçuşlarına da başladı.

Yunanistan Sivil Havacılık Servisi, Türk vatandaşlarına kara, deniz 
ve hava yoluyla ülkeye giriş izni verdiğini duyurdu. Sözcü’den Yaşar 
Anter’in haberine göre, tüm yolcuların travel.gov.gr adresi üzerinden 
PLF formu doldurması gerekiyor. Yolcuların en az 14 gün önce 
aşılanmış olmaları ve yanlarında aşı belgeleri bulundurmaları veya son 
72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi bulundurmaları, ya da son 
2-9 ay içerisinde corona virüsü atlattığına dair belge bulundurmaları 
gerekiyor. Girişte aşı yaptırmamış kişilere ayrıca duruma göre hızlı 
test yapılabiliyor. 12 yaş ve altındaki çocuklar için ülkeye girişte test 
zorunluluğu bulunmuyor.

KPMG Türkiye’nin hazırladığı Sektörel Bakış serisinin Turizm raporu 
yayımlandı. Rapora göre, pandemiyle birlikte tarihi bir çöküş yaşayan 
sektörde eskiye dönüş zaman alacak. Pandemi sonrası dönemde sektör 
dinamiklerini etkileyecek asıl konu önlemler ve aşı uygulamalarından 
daha çok tüketici davranışlarında görülecek.  Raporu değerlendiren KPMG 
Türkiye Turizm Sektör Lideri Mert Öner, sektörde umudun yaz sezonunda 
olduğunu belirterek “Dünya Turizm Örgütü’nün toparlanma senaryoları, 
ilk çeyrek verileri üzerinden mayıs ayında revize edildi. Buna göre, ilk 
senaryo temmuz ayında bir toparlanmaya işaret ediyor ve 2021'de 
uluslararası yolcu sayısında 2020'ye kıyasla yüzde 40'lık bir artış bekleniyor. 
İkinci senaryo ise toparlanmanın eylül ayında olacağını varsayarak 2019'a 
göre yüzde 75'lik bir düşüşe rağmen 2020'ye göre yüzde 10'luk artış 
öngörüyor. Uzmanların yarısına yakını pandemi öncesi döneme erişmek 
için 2024 yılını beklemek gerektiğini ifade ediyor” dedi. 

SunExpress, 8 Temmuz 
itibariyle Kayseri’den 
Lyon’a direkt tarifeli 
uçuşlarına başladı. 
SunExpress, 2021 
yaz uçuş programı 
kapsamında Kayseri’den 
düzenlediği Avrupa 
uçuşlarına Amsterdam, 
Basel, Köln, Dusseldorf, 
Frankfurt, Hanover, 
Münih ve Stuttgart’ın 
yanı sıra Fransa’nın 
popüler kenti Lyon’u da ekledi. İç hatlarda ise Kayseri’den merkezi 
Antalya’ya haftada dört, İzmir’e ise beş sefer sunan SunExpress, merkezleri 
Antalya ve İzmir’in yanı sıra, toplamda 13 Anadolu şehrini Avrupa’da 16 
destinasyona direkt tarifeli seferlerle bağlıyor.

Setur Marinaları mavi 
bayraklı marinalarıyla 
misafirlerini ağırlıyor

Rusya'nın 9 şehrinden daha 
Antalya'ya uçacak

Yunanistan Türkiye ile sınır 
kapılarını açtı

Turizmde ‘en kötü’ geride kaldı

SunExpress, Kayseri’den Lyon’a 
uçmaya başlıyor
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İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele 
kapsamında oluşturduğu seyahat listesini 5 Ağustos'ta güncelledi. 
Güncellemeyle pek çok ülke yeşil ve sarı listeye alınırken Türkiye 
kırmızı listede kalmaya devam etti. Bu kararın ardından İngiliz tur 
operatörlerinden Türkiye'ye yönelik tur iptallerinin uzatıldığı haberleri 
geldi. İngiltere'nin en büyük tatil şirketi TUI, İngiltere’den Türkiye’ye 
uçuşlarını 1 Eylül’e kadar askıya aldığını duyurdu. Benzer bir karar 
da Jet2 ve Jet2 Holidays’ten geldi. Şirketten yapılan açıklamada, 
“Birleşik Krallık’ın Türkiye’yi kırmızı listede tutmaya devam edeceğini 
açıklamasının ardından, Türkiye uçuşumuzu 9 Eylül’de başlayacak 
şekilde 8 Eylül’e kadar iptal ettik.” EasyJet ise Dalaman, Bodrum ve 
İzmir uçuşlarını 2022 yılının mart ayına kadar durdururken, Antalya 
için 18 Eylül sonrasına rezervasyon yapılabiliyor. 

Jet2 Holidays, 2022-23 kış sezonu programını satışa açtı. Aralarında 
Kanarya Adaları (Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria ve Fuerteventura), 
Madeira, Türkiye (Antalya) ve Güney Kıbrıs'ın da (Baf) bulunduğu 
destinasyonlara 2022-23 kış döneminde İngiltere'nin Belfast 
International, Birmingham, Bristol, Edinburgh, Glasgow, Manchester, 
Newcastle v3 Stansted. Havalimanlarından operasyon yapılacak. 
İlerleyen günlerde daha fazla destinasyonun ekleneceği program 
kapsamında sadece Kanarya Adalarına yapılacak haftalık uçuş sayısının 
175 olduğu belirtildi. Diğer destinasyonlara da haftada minimum iki 
sefer yapılacak. Jet2 Holidays'in kasım ayında başlatacağı 2022-23 kış 
programı, nisan ayına kadar devam edecek.

19 özel banka ve kamu kredi 
kuruluşu KfWnin sağladığı 
toplam 4,7 milyar Avroluk 
kredilerin süresi 2024 yılına 
kadar uzatıldı. TUI CEO'su Fritz 
Joussen, yaptığı açıklamada, 
“Grup olarak amacımız, daha 
fazla tatil ülkesine istikrarlı bir 
şekilde seyahat edilebilir ve 
turizmin yeniden başlatılması 
sürdürülebilir kılmaktır. Bankalar 
stratejimizi, dönüşüm yolumuzu 
destekliyor ve Korona krizinden 
sonra TUI'nin güçlü yanlarını 
görüyor. Şimdi 2024 yazına kadar 
orta vadeli finans sorunumuz 
çözüldü” dedi.   

Macaristan merkezli hava yolu şirketi Wizz Air, 2022'in nisan ayına kadar 
Türkiye uçuşlarını iptal etti. Şirket, web sitesinde Londra ve Roma’dan 
Dalaman, Antalya ve Bodrum’a yapacağı uçuşların ilk tarihini 4 Nisan 
olarak belirtti. 

İngiliz havayolları, uçuş 
iptallerini uzatıyor

Jet2 Holidays 2022-23 
kış sezonu için Türkiye'yi 
satışa açtı

TUI, kredilerini yeniden 
yapılandırdı

Wizz Air, Türkiye uçuşlarını 2022 
Mart’a kadar iptal etti

Fritz Joussen
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Libya merkezli Afriqiyah Airways adlı havayolu şirketi Antalya uçuşlarına 
başladı. Fraport TAV Antalya Airport'un sosyal medya hesabından 
yapılan paylaşımda, “Hoş geldin Afriqiyah Airways! Antalya için yeni 
bir havayolu uçuşlara başladı Trablus - Antalya rotasında ilk seferini 
13 Temmuz'da gerçekleştiren Afriqiyah Airways yaz sezonu boyunca 
hizmet vermeye devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Rusya, Mısır’ın tatil destinasyonlarına 6 yıldır devam eden charter 
uçuşlarıyla ilgili yasağı sonlandırdı. 9 Ağustos'tan itibaren Rusya, Mısır tatil 
beldeleri Hurgada ve Şarm El-Şeyh'e uçuşlar tekrar başladı. Koronavirüsle 
mücadele operasyon genel merkezine göre, Moskova'dan her iki şehre 
haftada beşer uçuş yapılacak. Ayrıca Rusya 9 Ağustos'tan itibaren Bahreyn, 
Dominik Cumhuriyeti ve Moldova ile uçuşlarına yeniden başlarken, 
Suriye'ye uçuş sayısını da artıracak. 

Libya merkezli havayolu, 
Antalya uçuşlarına başladı

Rusya’dan Mısır
uçuşlarına izin çıktı

Rusya’da ortaya çıkan, ‘Türkiye Rus turiste kapanacak’ söylentilerine Türkiye 
resmi bir açıklama ile yanıt verdi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın "Rusya'dan gelen 
turistler için daha sıkı önlemler alınmalı. Yoksa vaka artışını durdurmak mümkün 
olmayacak" açıklaması Rus basınında geniş yer bulmuş, açıklama sonrası Rusya'da 
uçuşların yeniden durdurulabileceğine dair kaygılar artmıştı. Türkiye'nin Moskova 
Büyükelçiliği tarafından Rus medyasına yapılan açıklamada, Türkiye'deki sağlık 
ve turizm otoritelerinin Rus turistlere dönük herhangi bir kısıtlama planlamadığı 
belirtildi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarının şahsi görüşü olduğu 
belirtilen Büyükelçilik açıklamasında Türkiye'nin gelişmiş sağlık sistemi ve aldığı 
önlemler sayesinde pandemi ile başa çıkabildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca 
ülkede uygulanan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının, turistlerin ülkede 
güvenli ve konforlu bir şekilde tatil geçirmelerini sağlayan bir dizi kural ve önlem 
içerdiği de hatırlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, umre için 
Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 
ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul 
edilmeyeceğini, ancak listenin daha sonra 

güncellenebileceğini duyurdu. Başkanlıktan 
yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Hac 
ve Umre Bakanlığının yarından itibaren 
umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi 
kabul edeceğini duyurduğunu belirtti. 
SputnikNews’ta yer alan habere göre,  
açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
"Duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, 
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de 
ibadet edeceklerin, Suudi Arabistan'da 
onaylı Kovid-19 aşılarını yaptırmalarının ön 
koşul olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Kovid-19 
tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 

bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin 
kabul edileceği kaydedilmiştir. Bununla 
beraber hangi ülkelerden umreci kabul 
edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan 
verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları 
da göz önünde bulundurularak ilerleyen 
günlerde netleşeceği paylaşılmıştır. Ancak 
şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, 
Hindistan, Mısır, Lübnan'ın da bulunduğu 
33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu 
listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla 
güncellenecektir.”

‘Türkiye Rus turiste kapanacak’ söylentilerine yanıt geldi

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye umre yasağı
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Türkiye, turizmin her 
alanında pay kaybı 
yaşarken en büyük 
kayıp, kruvaziyer 
turizminde yaşandı. 
Sektörün Akdeniz’deki 
yüzde 11-12’lik payı, 
yüzde 1,5’e düştü. 
Cumhuriyetten Ali Can Polat’ın haberine göre Kruvaziyer turizmi, 
salgın sonrasında da umut vermiyor. Türkiye Liman İşletmecileri 
Derneği (TÜRKLİM) “Türkiye Limanlarının Ekonomik Etki Analizi” 
başlığıyla sektörü detaylı inceleyen bir rapor hazırladı. Raporun önemli 
konularından birini de kruvaziyer turizmi oluşturdu. Türkiye’ye 2013 
yılında, kruvaziyer gemileri ile toplam 231 bin yolcu gelirken bu rakam 
turizmin de büyük krize girdiği darbe sonrası 2016’da 73 bine geriledi. 
Limanları bir türlü büyük kruvaziyer şirketlerinin rotasına giremeyen 
Türkiye’de salgın öncesi 2019’daki yolcu sayısı ise 35 bine düştü. 
TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç, bu sektörün salgında 
darbe alsa da turizmin en fazla gelişen alanlarından biri olduğunu 
belirti. Türkiye limanlarının destinasyon ülkesi olarak uğrak limanları 
olduğunu kaydeden Genç, şu bilgileri verdi: “Ülkemizdeki en önemli 
iki liman Kuşadası ve İstanbul kruvaziyer limanlarıdır. Doğru bir strateji 
ile İtalya ve İspanya’nın ardından dünyadaki üçüncü ülke olabilme 
potansiyelimiz var. Nedir bu stratejiler? Örneğin, dünyada 2017’ye 
kadar popülaritesi giderek artan, başta Türkiye olmak üzere Gürcistan, 
Rusya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin paydaş olduğu 
‘Karadeniz Kruvaziyer Pazarı’nın önemli giriş kapısı İstanbul’dur. 
Ancak İstanbul’un birçok sayıda büyük kruvaziyer gemiye aynı anda 
hizmet verecek bir limana sahip olmaması, Karadeniz kruvaziyer 
pazarının gelişiminin önündeki en büyük engeldir. Galataport bu açığı 
kapatabilir.”

Dünyanın en büyük 
kruvaziyer liman işletmecisi 
ve Global Yatırım Holding 
(GYH) iştiraki Global Ports 
Holding (GPH), varlık 
yönetiminde 50 milyar doları 
aşan portföy büyüklüğüne 
sahip uluslararası yatırım 
kuruluşu “Sixth Street” 
ile kredi anlaşmasının 
tamamlandığını duyurdu. 
Anlaşma ile birlikte GPH’nin 
bağlı ortaklığı Global Liman 
İşletmeleri’nin Kasım 2021 
vadeli Eurobond’unun itfası, 
vadesinden önce tahakkuk 
etmiş ve ödenmemiş faiz de dahil olmak üzere gerçekleşti. Sixth Street ile 
anlaşma, mevcut piyasa koşullarında rekor düşük oranda görülen LIBOR 
+ 5,25 + ayni ödeme oranı (PIK rate) faiz koşulu içeriyor. İki parçalı kredi 
anlaşmasının beş yıl vadeli 186,3 milyon dolarlık ilk kısmı, Eurbond’un 
itfasında kullanıldı. İkinci kısmı ise beş yıl vadeli ilave 75 milyon ABD 
Doları'na kadar büyüme kredisinden oluşuyor. Anlaşma kapsamında 
Sixth Street’e teminat olarak verilecek varantların ihracı da tamamlandı. 
Covid-19 pandemisinin bitmesi ile birlikte, seyir talebinin güçlü olacağını 
öngördüklerini söyleyen GYH ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kutman, “Sixth Street ile olan kredi anlaşmamız ve ortaklığımız, sadece 
mevcut finansman ihtiyaçlarımızı güvence altına almakla kalmıyor, aynı 
zamanda dünyanın her yerindeki önde gelen kruvaziyer limanı paydaşları 
için tercih edilen kruvaziyer limanı işletmecisi olma hedeflerimizi 
desteklemek için finansal esneklik sağlıyor” dedi.

İsrail, vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni önlemler aldı. Türkiye 
dahil bazı ülkeler kırmızı listeye alındı.  İsrail Bakanlar Kurulunun 
yeni toplantısında İsrail’den sadece özel izinle seyahat edilebilecek 
kırmızı listedeki ülkeler listesine Türkiye, İngiltere, Gürcistan ve Kıbrıs 
da eklendi. Buna göre, bu ülkelerden İsrail’e giden aşılı yolcular 
karantinaya alınacak ve negatif test sonucu ibraz edene kadar 
karantinada kalacak. Aşılanmamış yolcular ise bir hafta karantinada 
kalacak.

Japonya koronavirüsle 
mücadelede yeni kararlar aldı. 
Buna göre, aralarında Türkiye, 
Libya, Belarus ve Mısır’ın da 
bulunduğu 15 ülkeden Japonya’ya 
gidenler karantina merkezlerinde 
3 gün zorunlu karantinaya tabi 
tutulacak. Öte yandan Endonezya, 
Kırgızistan, Zambiya çıkışlı 
Japonya yolcuları 10, Birleşik Arap 
Emirlikleri çıkışlı Japonya yolcuları 
ise 6 gün karantinada kalacak. 
Fransa, Estonya, Lüksemburg, 
Nijerya ve ABD çıkışlı yolculara 
karantinayı kaldıran Japonya, zorunlu karantina sonrası yolculara PCR testi 
yapacak ve sonuç negatif çıkarsa yolcuların ikametlerine gitmelerine izin 
verecek. Japonya’nın tüm ülkelerden gelenlere uyguladığı ‘kendini 15 izole 
etme şartı’ ise devam ediyor.

Dünyada yüzde 20 büyüyen 
kruvaziyer pazarı Türkiye’de 
neredeyse bitti

İsrail Türkiye’yi 
kırmızı listeye aldı

Global Ports Holding, Sixth 
Street ile rekor düşük faizli 
kredi anlaşmasını tamamladı

Japonya’dan Türkiye dahil 
15 ülke için karantina kararı

Mehmet Kutman
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Temmuz ayı sonunda ülkemizin güney 
bölgelerinde eş zamanlı başlayan yangınlar, 
can ve mal kayıpları yaşanmasının yanı sıra 
çok sayıda evcil hayvan ile orman örtüsünün 
ev sahipliği yaptığı pek çok yabani hayvanın 
ölümüyle sonuçlandı. Söndürülme çalışmaları 
bir haftayı geçen, büyük çabalar sonucu 
kontrol altına alınan yangınlar, bir doğa 
felaketi haline geldi. Yeşilin her tonuna ev 
sahipliği yapan cennet ormanlar, küle döndü. 
Türkiye turizminin başkenti olan Muğla ve 
Antalya bölgelerinde yaşanan yangınlar, 
kaçınılmaz olarak turizm faaliyetlerine de 
yansıdı. Turizm bölgelerinde doğaya büyük 
zarar veren yangınlar ile ilgili Bodrum, 
Marmaris ve Antalyalı turizm profesyonelleri, 
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi’ne konuştu…

Serdar 
Karcılıoğlu: 
“Pandemi Türk 
turizmini yoğun 
bakıma almıştı, 
yangınlarla ölüme 
terk edildi”
Orman 
yangınlarının 
turizme etkilerine 
ilişkin açıklama 
yapan BOYD (Bodrum Profesyonel Otel 
Yöneticileri Derneği) Başkanı Serdar 
Karcılıoğlu, şunları söyledi: “Pandeminin 
getirdiği sıkıntıları yaşayan bir turizm bölgesi 
olarak, üstüne bu büyük yangınlarla ve tahliye 
görüntülerinin yayınlanmasıyla Muğla’da 
otellerin büyük bölümünde boşalma 
meydana geldi. Bodrum başta olmak üzere 
Güney Ege’ye gelen yerli turistin bulunduğu 
noktalarda da yangın olması nedeniyle oradaki 

insanlar tatil planlarını iptal etmek zorunda 
kaldılar. Bölgede yaşayan vatandaşların yanı 
sıra turistler de can güvenliği endişesiyle 
bölgeden ayrıldı. Kısacası, pandemi Türk 
turizmini yoğun bakıma almıştı, yangınlarla 
ölüme terk edildi…”

“Muhalefet, Turizm Teşvik Kanunu ile 
ilgili yanılgıya düşüyor”
Turizm Teşvik Kanunundaki değişikliğin 
ardından orman yangınlarının yaşanması, 
yanan alanlarda otel inşaatı yapılmasıyla 
ilişkilendirildi. Bu konuda önemli bir yanlış 
yapıldığını vurgulayan Karcılıoğlu, şunları 
söyledi: “Özellikle muhalefetin bu konuda 
büyük bir yanılgı ve yanlış içine düştüğünü 
görüyorum ve bundan üzüntü duyuyorum. 
Zira muhalefetin iktidarı eleştirebileceği çok 
fazla konu olmasına rağmen, bütün muhalefet 
bence doğru bir adım olan bu konu üzerine 
yüklendi. Kanunun 1. Maddesinin B fıkrası 
muhalefetin hedefine oturan madde… Bu 
da ne yazık ki hem görsel hem yazılı basında 
gerek moderatörler gerek köşe yazarları 
tarafından aynı şekilde işlenmeye başlandı. 
İşin aslı şudur; değişikliğe uğrayan madde, 
1982’de Turgut Özal tarafından çıkarılmış 
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununda yer alan 
bir maddedir. Oradaki madde şuydu; Turizm 
bölge ve merkezlerinde turizme uygun yerleri 
Turizm Bakanlığı Orman Bakanlığı’ndan talep 
eder, orman tasarrufu kullanım hakkı verir, 
daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla da 
buranın planları yapılarak yatırımcıya verilir. 
Burada Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın işin içinde olması Turizm 
Bakanlığı’nın gerçekten turizme uygun olarak 
tespit ettiği yerleri turizm yatırımlarına açma 
noktasındaki istekleri, diğer iki Bakanlığın 

bürokratik engellemeleri nedeniyle yatırımcı 
büyük sıkıntı yaşıyordu. Şimdi değiştirilen 
bu maddeyle buradaki yetki aşaması Orman 
Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı’ndan alınarak 
Turizm Bakanlığına verildi. Olması gereken de 
budur. Bu anlamda muhalefet, tam anlamıyla 
okuyup anlamadan yaptığı eleştiriyle boşluğa 
düşüyor. Eleştiri yapacaklarsa, doğru şekilde 
yapmalılar.” Kamuoyunda otel yatırımlarına 
karşı oluşan tutumun turizme yönelik bir 
düşmanlığa da yol açtığını belirten Karcılıoğlu, 
“Bu konuyu hemen yangına bağlamayı, 
‘Turizm Bakanlığı her yeri betonlaştıracak’ gibi 
söylemleri ve yanan yerlerin otel yapılmak 
üzere betonlaştırılacağını savunmayı, bu 
anlamda otelleri ve dolayısıyla turizmi 
günah keçisi yapmayı bir turizm ülkesi olan, 
ekonomisinin büyük bir kısmını turizmden 
sağlayan, ekonomisinin lokomotifi turizm 
olan Türkiye’de çok anlamsız buluyorum. 
TOKİ buraya ikinci ev yapacak, villa yapacak 
denmiyor, otel yapılacak deniyor. Yanan 
yerlerin yüzde 99’u otel yapılacak nitelikte 
yerler değil.  Dağda otel yapılamaz… 
Bu söylemlerle turizme karşı düşmanlık 
yaratılıyor” ifadelerini kullandı. 

Yiğit Girgin: 
“Bodrum 
içerisinde 
güvenlik amaçlı 
anlık tahliyeler 
dışında herhangi 
bir tahliye işlemi 
olmadı”
Konu hakkında 
BODER Genel 
Sekreteri & Basın Sözcüsü, Bodrium Hotel & 
SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, yangınların 

Turizm bölgeleri, yangınların ardından toparlanmaya çalışıyor
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Bodrum’un merkezine sıçramamasından 
dolayı bölgede anlık olarak gerçekleşenler 
dışında tahliye gerekliliği olmadığını belirtti. 
Bodrum turizminin yeniden toparlanması 
üzere çalışmalara başladıklarını ifade 
eden Yiğit Girgin, süreç hakkında şunları 
aktardı: “Yaşanan yangınlardan dolayı 
hepimiz çok üzgünüz. Bodrum otelcileri ve 
Bodrum genelindeki tüm turizmcilerin bu 
süreçte dayanışmasına tanık olduk. BODER 
olarak Bodrum otelcileri, TÜRSAB Bodrum 
Bölge Temsil Kurulu,  Deniz Ticaret Odası, 
Bodrum Ticaret Odası, BESİAD Bodrum, 
Denizciler Derneği, birçok Bodrum STK’sı 
Bu süreçte yerel yönetimlerle ve devletin 
tüm makamlarıyla son derece güzel bir 
dayanışma örneği gösterdiler. Süreçte, 
hiçbir vatandaşımız zarar görmedi. Bodrum 
içerisinde yangın yaşanmadığı için, güvenlik 
amaçlı anlık tahliyeler dışında herhangi 
bir tahliye işlemi olmadı. Bununla birlikte 
tahliye edilen bölgeler ne yazık ki oldu… Mazı 
bölgesinde, Ören bölgesinde, Bodrum’a uzak 
mesafedeki bu noktalarda vatandaşlarımız 
tahliye edilmek durumunda kaldı. Gece 
başlayan tahliyeler sonucunda gerek 
denizden gerek karadan 2 bin 500’e yakın 
vatandaşımız güvenli noktalara, Bodrum 
otellerine ulaştırıldı ve burada yaklaşık 5-6 
gün gecelemeleri Bodrum turizmi tarafından 
sağlandı. Tahliye çalışmalarıyla sadece 
vatandaşlarımızı değil aynı zamanda Bodrum 
turizm sektörünün tüm bileşenleri olarak 
sahadaki gönüllülere, devlet memurlarına 
desteğimizi sürdürdük. Bodrum Otelciler 
Derneği olarak biz her daim sahadaydık, 
sabahlara kadar bütün arkadaşlarımız büyük 
bir özveriyle çalıştı” dedi.

“Bir turizm noktası olarak nasıl daha ileriye 
gideriz, en zor zamanda dahi en iyi hizmeti 
nasıl veririz, düşüncesindeyiz”
Bodrum’un Türk halkında ve dünyada özel ve 
güzel bir yeri olduğunu vurgulayan Girgin, “Biz 
Bodrum’un tekrar bu konuma gelmesi için 
gerekli çalışmaları başlattık. Artık buradaki 
süreç tamamlandığı için şu anda bir turizm 
noktası olarak nasıl daha ileriye gideriz, en 
zor zamanda dahi en iyi hizmeti nasıl veririz, 
kendimizi nasıl en iyi şekilde temsil ederiz, 
düşüncesindeyiz. Bu noktada olumsuz 
konuların konuşulmasını istemiyoruz. Bu 
süreçte rezervasyonlar olumsuz etkilenmedi 
diyemeyiz. Öncelikle ilk tepki olarak buradaki 
tatillerini sonlandırmak isteyen kişiler az 
da olsa oldu. Mevcut rezervasyonları iptal 
etmek isteyenler de oldu ve ileriye dönük 
rezervasyon akışımız az da olsa sekteye 
uğradı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum turizm 

sektörü Bakanlık düzeyinde bir araya geldi. Bu 
konularda yetkililer ile koordine şekilde bilgi 
alış verişinde bulunduk. Onların söylediği de 
şu oldu: Geri dönüşümüz başladı, Bodrum 
özelinde rezervasyonlar hem iç pazarda hem 
dış pazarda artış gösteriyor, eski düzeyine 
gelmesini bekliyoruz. Bu noktada Ağustos 
ortasından sonra işlerin tekrar normale 
dönmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız 
bizi sürekli arayarak Bodrum’a nasıl 
destek olabileceklerini soruyorlar… Bizler 
de diyoruz ki, Bodrum’da tatil yapmayı 
sürdürerek, turizme bağlı 50-60 diğer iş 
kolunun döngüsünü sürdürmek üzere buraya 
gelmeye devam ederek, tatilinizi burada 
güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürerek 
bu sürece katkı yapabilirsiniz” ifadelerini 
kullandı. Yangında zarar gören alanların 
temizliğinin devam ettiğini sözlerine ekleyen 
Girgin, “Geçirilmesi gereken doğal süreçler 
var. Bu süreçlerin dışına çıkmadan katkımız 
nasıl olur, noktasında çalışmalar sürüyor. 
Olması gereken ıslah çalışması neyse, onlar 
yapılacak. Öncelik Mavi Tur bölgelerine 
ve turizm açısından etkilenmiş bölgelere 
verilecek” dedi.
 
Suat Esin: 
“Pandemi ile 
başlayan
sorunlar yangın 
ile devam ediyor”
Marmaris TÜRSAB 
BTK Başkanı 
Suat Esin ise, 
bölgedeki durumu 
“Önümüzdeki 
günler için yüzde 
80’lere varan iptaller bulunuyor” sözleriyle 
özetledi. Marmaris turizminde pandemiyle 
başlayan sorunların yangınlar ile devam 
ettiğini dile getiren Esin, şöyle devam 
etti: “Devam eden pandemi nedeniyle 
Marmaris’in ana pazarlarından İngiltere 
bizi kırmızı listede tutma uygulamaları 
devam ederken; sonrasında bir bayram 
yoğunluğumuz oluşmaya başlamıştı. 
Ukrayna’dan turist mayıs ayından itibaren 
belli bir oranda geliyordu. Yerli turistin yanı 
sıra Ruslar da kapıları açarak uçak seferleri 
koymaya başlamıştı. Yangının ortaya çıkışıyla 
birlikte hem yerli hem de yabancı turist 
bölgeyi resmen boşalttı. Şu anda Marmaris’te 
çok az denilecek sayıda Ukraynalı, Rus, 
Arap turist ve yerli turist bulunuyor. Burada 
bulunan büyük tur operatörleri müdürleri ile 
yapmış olduğum görüşmelerde, önümüzdeki 
günler için yüzde 80’lere varan iptallerin 
olduğu söylendi. Bölgemizdeki yangının 

söndürülmesi ile birlikte yeniden bir 
hareketlilik olmasını umut ederek bekliyoruz. 
Burada sezon kasım sonuna kadar devam 
eder. Bizler hem yerli hem de yabancı 
turistlerimize çağrımızı yaptık. Şu an için 
durumun çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. 
Zaten ana pazarımız İngiltere şu an için 
kapılarını kapamış durumda, bölgede 
yangınla ilgili de bir inceleme yapacaklardır. 
Onlar bizi kırmızı listeden çıkarırsa, Ukraynalı 
ve Rus turistlerin sayısı yükselirse hareketli 
bir sezon yaşamayı umuyoruz.”

“Bizim için en önemli konulardan biri 
öncelikle buradaki yeşilin hızlı bir 
çalışma ile geriye döndürülebilmesi”
Doğa, yangın dolayısıyla büyük ölçüde 
zarar gördü, özellikle şehrin içinde yanmış 
görüntülerin olması hiç hoş olmadı. 
Yetkililer yanan bölgelerde kesim yapacak 
diye düşünüyoruz. Burası Akdeniz ikliminin 
hakim olduğu bir bölge, yetkililer yeni 
ağaçlar dikecektir. Onlar oluşana kadar da bu 
alanlarda maki örtüsü oluşacaktır. Biraz da 
genç ağaçlar dikerek bu süreci hızlandırmak 
gerekiyor. En kısa zamanda bir şeyler yapmak 
gerekiyor. Temennimiz, yaralarımızın bir 
an önce sarılması. Öğrendiğim kadarıyla, 
Marmaris bölgesinde 16 bin hektar alan 
yanmış. Bizim burada sunduğumuz; doğa, 
deniz, yeşilliktir. Bunun orman alanı büyük 
oranda yok oldu. Bu alanların telafi edilmesi 
için bir şeylerin yapılması gerekiyor. Yanı sıra 
buradaki turizmcilerin çok büyük sorunları 
var. Pandemi ile başlayan bu sorunlar da 
yangın ile devam ediyor. Devletin sektöre bir 
takım kolaylıklar sağlaması gerekiyor. Özellikle 
turizm seyahat acenteleri çalışanları kısa 
çalışma ödeneği dışında bir destek görmedi.  
Kredi, kira ödemeleri bir yana insanlar 
kışın nasıl geçineceğinin derdine düşmüş 
durumda. Devlet bu noktada kolaylıklar 
sağlamalı, ödemeleri erteleyebilir, krediler 
sağlayabilir, KOSGEB devreye sokulabilir. 
Bizim için en önemli konulardan biri öncelikle 
buradaki yeşilin hızlı bir çalışma ile geriye 
döndürülebilmesi. Şu anda yeşil olan çoğu 
orman kapkara durumda…” ifadelerini 
kullandı. 

Manavgat’ta turizm açısından büyük bir 
olumsuzluk bulunmuyor
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) 
Başkanı Ülkay Atmaca ise, Manavgat’ta çıkan 
büyük yangınların turizm bölgelerine uzak 
olması dolayısıyla rezervasyon akışının kayda 
değer ölçüde düşmediğini açıkladı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgından etkilenen sektörler için 
bir yıldır uygulanan KDV oran indirimlerinin iki ay daha devam edeceğini 
açıkladı. Bakan Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 
"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; 
konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde 
son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha 
uzatıyoruz" dedi.

Nisan, mayıs ve haziran aylarını 
kapsayan ikinci çeyrekte 
Türkiye’nin turizm geliri 3 milyar 
3 milyon dolar olarak açıklandı. 
Turizm gelirinin (cep telefonu 
dolaşım ve marina hizmet 
harcamaları hariç) yüzde 73,1'i 
yabancı ziyaretçilerden, yüzde 
26,9'u ise yurt dışında ikamet 
eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. 2019 yılının aynı döneminde 
bu rakam 7 milyar 973 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Bu çeyrekte 
yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon dolarını kişisel harcamalar, 
566 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 

Turizmde KDV indirimi 
2 ay daha uzatıldı

TÜİK, Türkiye’nin ikinci çeyrek 
turizm gelirlerini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ücretsiz halk plajı 
projesinin genişleyerek devam edeceğini ve birkaç yıla kadar halk 
plajıyla ilgili sıkıntı kalmayacağını söyledi. Ersoy, geçtiğimiz günlerde 
ihale edilen Kemer Alacasu Koyu ile ilgili bakanlık olarak itirazda 
bulunduklarını ve ihalenin iptal edilmesini beklediğini belirtti. 
Çamyuva’daki ücretsiz halk plajı uygulamasının çok beğenildiğini ifade 
eden Ersoy, Türkiye genelinde 2019 yılında Bodrum’dan başladıklarını 
belirterek geçen sene Belek Kadriye Bölgesinin ardından, bu sene 
Manavgat, Çamyuva ve Marmaris’te tesislerini açtıklarını bu konuda 
yoğun çalıştıklarını söyledi. Kemer’de ikinci bant yerleşimin yoğun 
olduğunu söyleyen Ersoy, “İkinci bantta oteller de yoğun ve sahillerde 
hep bir tartışma çıkıyordu. Biz Orman Bakanlığı’ndan kalan alanların 
tamamının bize devrini istedik. Devirleri yapılıyor. Sadece Beldibi’nde 
değil, Tekirova’ya kadar hat üzerinde aşamalı olarak birçok halk plajı 
yapılacak. Kemer kıyı bandında artık plajla ilgili bir sıkıntı olmayacak” 
dedi. 

Merkez Bankası, turizmdeki büyümenin istihdam ve büyüme 
üzerindeki etkilerini mercek altına alan bir araştırma yaptı. Turist 
sayısındaki yüzde 10’luk artışın milli geliri 0,7 puan artırdığını tespit 
eden Merkez Bankası, bu orandaki bir artışın büyümeye yüzde 
0,2, istihdama ise yüzde 0,4 etki ettiğini ortaya koydu. Aysu Çelgin, 
Mert Gökcü, Selçuk Gül ve Abdullah Kazdal’in ortak çalışmasında, 
yakın dönemde aşılamanın yaygınlaşmasının da etkisiyle küresel 
ekonominin toparlama eğilimine girdiği belirtilerek, 2021 yılının 
ikinci yarısında turizm faaliyetindeki toparlanmanın büyüme 
üzerindeki etkilerinin ele alınmasının önem kazandığına dikkat 
çekildi. Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, yüksek 
harcama profili nedeniyle Ortadoğu ve Afrika (ODA) bölgesinden 
gelen ziyaretçilerde göreli olarak daha fazla artışın, turizm gelirleri 
ve büyüme üzerinde ortalama etkilere kıyasla daha genişletici 
olacağına dikkat çekilen çalışmada, “Sonuçlar turist sayısında yüzde 
10’luk artışın, GSYİH’yi yaklaşık 0.7 yüzde puan artırdığına işaret 
etmektedir. Aktarım kanallarının başında yeme-içme, konaklama, 
tur hizmetleri, taşımacılık ve giyim ve tekstil sektörleri gelmektedir” 
denildi. Yabancı ziyaretçilerin harcamalarının paket tur harcamaları 
ve kişisel harcamalar olarak iki ana kalem altında sınıflandırıldığının 
anlatıldığı çalışmada, kişisel harcamaların turizm gelirlerinin 
yaklaşık olarak yüzde 85’ini oluşturduğunu, bu başlık altında yer 
alan yeme-içme, konaklama, ulaştırma ve giyim-ayakkabının en 
büyük kalemler olarak öne çıktığı kaydedildi. 

Bakan Ersoy: "Halk plajı 
projesi genişleyerek 
devam edecek"

Turist sayısındaki yüzde 10’luk 
artış, milli geliri 0,7 puan 
artırıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği, İstanbul Kalkınma 
Ajansı, Şile Kaymakamlığı 
ve TÜRSAB tarafından 
desteklenen tarım ve 
turizm projesi Corn Maze 
(Mısır Labirenti) açılış 
için gün sayıyor. Tarım 
ve Orman Bakanlığı 
tarafından, Türkiye’de 2 milyon hektar tarım alanının atıl durumda 
olduğuna dikkat çekilerek bu toprakların tarıma kazandırılması halinde 
yıllık ortalama 13 milyar liralık bir gelir artışı sağlanabileceği belirtilmişti. 
TÜİK ve SGK verilerine göre ise, Türkiye’de tarım arazileri ve çiftçi sayısı 
azalıyor. Hâlâ çiftçilik yapmaya devam edenler de iklim değişiminin 
etkileri ve yüksek üretim maliyetleriyle karşı karşıya. Türkiye’deki 
tarım alanları 1990 yılında 28 milyon hektarken, son 30 yılda yaklaşık 
5 milyon hektarlık bir erimeyle 23 milyon hektara kadar geriledi. 2000 
yılında tarımdan geçimini sağlayan kişi sayısı 8 milyon kişi iken bu 
rakam günümüzde yarı yarıya azalarak 4 milyona kadar düştü. Tarım 
ve Orman Bakanlığı atıl arazilerin tarım ve ekonomiye kazandırılması 
ve tarımı teşvik amacıyla geliştirilen projeleri destekliyor. Bu kapsamda 
alternatif uygulamalardan en yeni ve ilgi uyandıranlarından birisi olan 
“Mısır Labirenti” Türkiye’de ilk defa hayata geçiriliyor. Ağva’da yaklaşık 
100 dönüm araziye sahip etkinlik alanında mısır bitkisi ekilerek dev 
bir canlı labirent oluşturuluyor. Avrupa’nın en büyük mısır labirentinin 
bulunduğu panayır, 21 Ağustos 2021 tarihinde kapılarını açacak ve 
ürünlerin toplanacağı Kasım ayının ortasına kadar ziyaret edilebilecek. 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 
(KUZKA), TR82 Bölgesi’nde 
uygulanması planlanan potansiyel 
kaynak verimliliği ile yenilenebilir 
enerji yatırımları ve yatırımların 
finansmanı konularında çevrim 
içi ortamda “TurSEFF Kaynak 
Verimliliği, Yenilenebilir Enerji 
ve Enerjinin Finansmanı Semineri” düzenledi. KUZKA ve Türkiye 
Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) iş birliğinde 
gerçekleştirilen seminere Genel Sekreter Dr. Serkan Genç, TurSEFF 
Finans Kurumları İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu, Anlaşmalı Finans 
Kurumu Temsilcileri, Proje Mühendisleri Meriç Bulak, Elif Karaman 
ile Bölge illerinde faaliyet gösteren çok sayıda özel ve kamu kurum 
kuruluşu temsilcisi katıldı. Seminerin açılışında konuşan Genel Sekreter 
Dr. Serkan Genç, “Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin belirlemiş olduğu 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde iklim değişikliği başlığında 
yenilenebilir enerji konusu önemseniyor. Bu anlamda finans kuruluşları da 
yenilenebilir enerji teknolojisine dayalı projeleri destekleme noktasında 
geçiş sağlıyorlar. Bu gelişmeleri dikkate aldığımızda bu seminerin bölge ve 
ülke açısından önemli olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi. 

Turizm ve tarım “Mısır Labirenti” 
projesinde buluştu 

Yenilenebilir Enerji Yatırımcısına 
“Sürdürülebilir Enerji 
Finansmanı” Semineri 

Turizm sektöründe yaşanan 
sıkıntıları çözmek ve sürdürülebilir 
bir turizm endüstrisi oluşturmak 
için Birleşmiş Milletler Dünya 
Turizm Örgütü (UNWTO) 
çeşitli çalışmalar yapıyor. 
Turizm sektörünün geleceğini 
şekillendiren bu çalışmalarda Yükselir Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Yavuz Selim Yükselir de yer alıyor. Bu yıl UNWTO Genel Sekreteri 
Zurab Pololikashvili tarafından Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü’nün özel elçisi ilan edilen Yavuz Selim Yükselir, turizm 
sektöründe var olan durum ve kısa vadeli stratejilere yönelik önemli 
bilgiler verdi. Turizm değerlendirmesi yapan Yavuz Selim Yükselir, 
“STR verilerine göre dünyada oteller, 2019 cirolarının ancak yüzde 
60’ına ulaşabiliyor. Aşılama kampanyalarının hızlanması ile birlikte bu 
oranın hızlıca yükseleceğini görüyoruz. Pandemi ile mücadelede elde 
edilecek başarı ile global turizm endüstrisini etkileyecek en önemli 
risk, ülkelerin politikaları olacak. 2020 ve kısmen 2021 kayıplarını 
telafi etmek için agresif bir tanıtım ve pazarlama stratejilerinin 
devreye alınacağını düşünüyoruz. Akdeniz Çanağı başta olmak üzere 
herkes turizm gelirlerinin önemini bu pandemi ile daha da iyi anladı. 
Ama acımasız bir rekabet ortamı oluşturulması durumunda, otellerin 
doluluk oranları yükselse bile karlılık yaratmada büyük problemler 
doğabileceğini düşünüyorum. Bu süreç zaten pandemi de ağır 
yara alan ve yüksek bir borç yükü altına giren bazı turizm sektörü 
yatırımcılarını sektörden uzaklaştırabilir. UNWTO olarak sürdürülebilir 
turizm hedefimiz ile örtüşmeyecek durumlar ortaya çıkabilir” dedi.

Dünyanın sayılı mavi tur 
rotalarından biri olan Göcek 
Körfezi’nin doğa ve deniz yaşamını 
korumak amacıyla kurulan 
Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa 
Derneği (DAKSADER), merkezi 
olan Hamam Koyu’ndaki Adaia 
Göcek’te son günlerde yaşanan 
orman yangınlarının ardından bölgede olası bir orman yangınına 
karşı yangın söndürme sistemi kurdu. DAKSADER tarafından Adaia 
Göcek’in iki iskelesine kurulan sistemde ikişer kilometre borusuyla 
deniz suyuna dayanıklı ve 200 metre yükseğe su taşıyabilecek 
iki pompa bulunuyor. Böylelikle soğutma işlemleri bitene kadar 
su, denizden çekilerek sınırsız bir kaynak kullanılıyor. Sistemle 
birlikte DAKSADER, Hamam Koyu’na 12 adet suyu denizden alan 
yangın söndürme sistemi kurmuş oldu. Bu sayede bölgeye yardım 
ulaşana kadar olası bir orman yangınına müdahale edebilir duruma 
geldi. DAKSADER, ayrıca tekne üzerine yerleştirilebilen bu sistemi 
ile gelecekte bölgede ulaşabildikleri her kıyıdaki olası yangına 
müdahale edebilecek.  

Turizmde yeni 
trendler ve 
fırsatlar

Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa 
Derneği, “Yangın Söndürme 
Sistemi” kurdu 

Yavuz Selim Yükselir
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Turizmde yeni stratejik hamleler beklenirken, akademisyenler sürece 
katkı koymak üzere bir araya geldi. Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet yürüten 
Turizm Akademisyenleri Derneği, turizmin ulusal ve uluslararası alandaki 
gelişimine bilimsel verilerle destek sunuyor. Antalya Temsilcisi Akdeniz 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldırım Yılmaz ile derneğin kuruluş 
amacını ve turizm sektörünün geleceğini anlattı. Akademisyenler, 
turizmin çözüm ve seçenek arayışlarına bilimsel katkı koyacak etkin 
bir oluşumda buluştu. Turizm Akademisyenleri Derneği, Türkiye’nin 
81 ilinde çalışmalarını sürdürüyor. Derneğin Antalya Temsilcisi 
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldırım Yılmaz, sektörün 
salgın döneminde uluslararası alanda yarattığı güvenin ardından 
verimi artıracak önemli noktalara işaret etti. Turist sayısının turizm 
gelirlerine yansıması, turizmde çeşitlilik, pazarların artırılması, yerli 
tur operatörlerinin desteklenmesi ve diğer çözümler... Yılmaz, turizm 
stratejilerinin geliştirilmesinde öncelikli hedeflere vurgu yaptı. Dernek, 
devlet ve sektör temsilcileri ile eşgüdüm halinde çözüm üretmeye hazır. 
Önceliklerden biri de akademik eğitimden geçen kalifiye çalışanların 
etkin istihdamı. 

Teknoloji platformu 
Uber, İstanbul, Ankara 
ve İzmir’den sonra 
Bodrum’da da faaliyet 
göstermeye başlıyor. 
Bodrumlular ve Bodrum’a 
gelen yerli ve yabancı 
turistler 16 Temmuz 
tarihi itibariyle Uber 
uygulaması üzerinden 
sarı taksi çağırabilecekler. 
Uber, İstanbul, Ankara 
ve İzmir’den sonra yeşil 
ve mavinin buluştuğu 
Bodrum’da sarı taksilerle 
hizmet vermeye başlayarak Türkiye’deki faaliyetlerini büyütmeye devam 
ediyor. Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber olarak 2021 
yılına hızlı bir başlangıç yaptık. İlk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak 
üzere 3 büyük şehirde sarı taksilerle faaliyet göstermeye başladık. Uber 
Taksi hizmeti şimdi de Bodrum’da açılıyor. Uber teknolojisinin, hem 
Bodrumlular, hem de yerli ve yabancı turistlere büyük kolaylık sağlayacağını 
düşünüyoruz. Ayrıca Mayıs ayından itibaren sürdürdüğümüz ve büyük ilgi 
gören UBERAŞI kampanyamıza Bodrum’daki hastaneleri de dahil ettik.” 
dedi.

Akademisyenlerden turizme 
bilimsel destek

Uber taksi, Bodrum’da 
faaliyete başlıyor 

Gurme lezzetleri ve "kaliteli 
yemek" algısını yemek siparişi 
uygulamasıyla birleştiren Fuudy, 
hizmet ağını genişletmeye 
devam ediyor. İstanbul, Ankara 
ve İzmir'in ardından 1 Temmuz 
itibarı ile Bodrum'da 50'ye yakın 
restoran ile hizmet vermeye 
başlayan Fuudy uygulaması ile 
Bitez, Gündoğan, Göltürkbükü 
ve Yalıkavak'ta konumlanan 
restoranlardan Bodrum'un çeşitli 
noktalarına teslimat yapılabiliyor. Yeme içme dünyasının tanınmış 
isimlerinden, Lucca ve Cantinery markalarının kurucusu Cem Mirap 
ve e-ticaret sektöründen İlker Baydar’ın güçlerini birleştirmesiyle 
ortaya çıkan Fuudy uygulaması, restoranların haricinde gurme 
ürünler ve kahvaltılıklar satan iş yerlerini de bünyesinde barındırıyor. 
Özellikle yaz aylarında sosyal etkinliklerin merkezi olan Bodrum'da 
özel davetlere sağlanan catering hizmetini Fuddy Zodiacları ile 
açıkta demirli teknelere taşıyor.  Ayrıca Fuudy Store ile Fuudy bu yaz 
Bodrum'da müdavimi olunan markaları ve tatları lezzet tutkunları 
ile buluşturuyor. 2200 Kombucha, Eataly Market, Fomilk, Gabfoods, 
Petra Roasting Co.'nun en sevilen lezzetleri Fuudy Store ile evlere 
taşınıyor.  

Uluslararası Ekoturizm Derneği’nin gerçekleştirdiği “16. Uluslararası 
Ekoturizm Çalıştayı” Tokat’ta gerçekleştirildi. 206 ülkeden üyesi olan 
ve 55 destinasyonda başkanlığı bulunan Uluslararası Ekoturizm 
Derneği, pandemiden sonra ilk etkinliğini Tokat Dedeman Oteli’nde 
gerçekleştirerek, Sürdürülebilir Turizme dikkat çekti. Etkinlikte 40 ayrı 
konuşmacı, 1200’e yakın B2B görüşmesi gerçekleşti. Görüşmelerle 
Sürdürülebilir Ekoturizm için yeni olanak ve fırsatlar sunuldu. Etkinliği 
gerçekleştiren Uluslararası Ekoturizm Derneği Başkan Yardımcısı ve 
Travel Shop Turkey CEO’su Murtaza Kalender açılış konuşmasında, 
“Doğup büyüdüğüm bu topraklarda böyle bir etkinliği yapmanın 
heyecanı ve gururu içerisindeyim. Tokat hem ekolojik hem de 
gastronomik anlamda dünyanın en sayılı destinasyonlarından birisi 
olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinliğin sürdürülebilir 
olmasını temenni ediyor memleketime ve ülkeme hayırlara vesile 
olsun” ifadelerini kullandı. Uluslararası Ekoturizm Derneği Başkanı 
Jon Bruno ise dünyada her yıl yüzde 25 büyüyen tek sektörün 
ekoturizm olduğunu ve ekoturizm seyatseverlerinin ucuz veya lüks 
destinasyon aramadıklarını vurgulayarak, aradıkları tek şeyin doğa 
ve organik hayat olmasını gerektiğini, seyahat edenlerin ortalama 
yaşının 40 olduğunu, en az 2000 dolar para harcadıklarını söyledi.

Gurme lezzetleri ev konforuna 
taşıyan Fuudy, hizmet ağına 
Bodrum'u ekledi 

Ekoturizm Çalıştayı 
Tokat'ta gerçekleşti
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Dünyanın en güvenilir 
yatırım araçlarından biri olan 
gayrimenkulde, yabancıya konut 
satışında ilk sıralara yerleşen 
Türkiye, pandemi sonrasında da 
yabancıların markajında. Yabancı 
gayrimenkul satışının ülkemizin 
cari açığına fayda sağlayan 6 milyar 
dolarlık bir getiri sağladığını söyleyen Super Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Gökçiler, “2025 yılında Türkiye’de yabancı gayrimenkul 
satışından elde edilecek gelirin 20 milyar dolara çıkması bekleniyor. 
Bu sayıyı yakalamak için ilişkide olduğumuz ülkelerin sayısını artırıyor 
olmamız gerek. Bu ülkelerle, hükümetler düzeyinde bir takım ticaret 
anlaşmalarının yapılması çok önemli. Güney Afrika, Çin ve Hindistan 
gibi ülkelerle şu an bir iş birliğimiz var fakat iş birliğinin boyutu oldukça 
küçük. Buradaki iş birliklerini de sadece onlara konut satmak gibi 
görmemeliyiz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden konut geliştiricilerini de 
Türkiye’ye çekiyor olmak lazım çünkü kendi markalarını gören diğer 
ülke insanları o markalardan alışveriş yapma konusunda daha istekli 
olabiliyorlar. Burada hem hükümete hem de konut geliştiricilerine iş 
düşüyor” dedi.  

Sivas’ın tarihi ve turistik ilçelerinden Divriği’de Sivas Valiliği öncülüğünde 
inşa edilen, 200 metre yüksekliğe sahip cam teras düzenlenen törenle 
ziyaretlere açıldı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı 
Hilmi Bilgin, Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, Divriği Belediye Başkanı 
Hakan Gök ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Sivas Belediye 
Başkanı Hilmi Bilgin, açılışı yapılan cam teras ile Divriği’nin yarınının 
bugününden iyi olacağını belirtip birlik ve beraberliğin daim olduğu 
sürece Divriği’de çok daha güzel projelere imza atılacağını söyledi. 

Yabancıya konut satış geliri 
2025’te 20 milyar dolara çıkacak

Sivas’ın cam terası hizmete açıldı

İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, 
Yalova, Bursa, Balıkesir, 
Çanakkale ve Edirne’ye 
bağlı beldelerde yazlık 
konutlar, müsilajdan birinci 
derecede etkilenmiş 
durumda. Pandeminin tatil 
alışkanlıklarında değişikliğe 
neden olması nedeniyle yazlık bölgelerdeki müstakil, bahçeli ve 
havuzlu, müstakil ve bahçeli evlere olan ilgi hem satın alma hem 
de kiralamada artış yaşanırken, son dört aylık dönemde deniz 
yaşamına büyük zarar veren müsilajın yayılmaya başlaması, yazlık 
bölgelerdeki gayrimenkul piyasasını da olumsuz yönde etkilemeye 
başladı. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerek yerel yönetimler 
gerekse üniversiteler, sorunun çözümü için eylem planları ortaya 
koyarak harekete geçmiş olmasına karşın, tam anlamıyla çözüme 
kavuşmanın 2-3 yıl sürmesi bekleniyor. Konuyu değerlendiren 
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor Kontrol 
Müdürü Mehmet Ali Hartavi, “Yazlık konutların bu durumdan birinci 
dereceden etkilendiklerini belirtmek yerinde olacaktır. Sorunun 
uzun vadeye yayılması halinde yazlık bölgelerde yer alan konutlara 
olan talebin de olumsuz etkilenmesi bekleniyor, hali hazırda bu 
durum etkisini göstermeye başladı. Özellikle sezonluk ev kiralama 
niyetinde olan yatırımcıların beklemeye geçtiği ya da Ege’de farklı 
bölgelere yöneldiği görülüyor. Bu durum henüz satış fiyatlarını 
etkilememiş olmasına karşın, yazlık konut talebi üzerinde olumsuz 
etkilere yol açmaya başladığını ve uzun vadede fiyatlara yansıyacağını 
söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Dr. Özgür Zan’ın kaleme 
aldığı Cesaret Ekonomisi, 
yazarın deneyimlerinden ve 
uzun yıllar girişim ekosistemi 
araştırmalarından oluşuyor. 
Girişimciler ve girişimci 
adaylarının pek çok önemli bilgiye 
ulaşacağı Cesaret Ekonomisi, iş 
hayatının sadece başarılarını değil 
her girişimcinin karşılaşabileceği 
zorlukları, problemleri, engelleri 
de anlatıyor. Dr. Özgür Zan 
Cesaret Ekonomisi’nin satır 
aralarında yalnız akademik bilgisini değil aynı zamanda pratik 
çözümleri ve bir girişimci olarak edindiği tecrübeleri de aktarıyor. 
1994 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’nden, 1999 yılında Boğaziçi 

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden 
mezun olan Dr. Özgür Zan, 23 yaşında 
mobil yazılımlar geliştirmek için kurulan 
Türkiye’nin ilk mobil yazılım şirketi Done 
İletişim Bilgi Sistemleri firmasının kurucu 
ortağı oldu. 1999-2010 yılları arasında 
teknoloji ve servislerden sorumlu genel 
müdür yardımcılığını, 2010 yılından itibaren 
de şirketin genel müdürlüğü görevini 
üstlendi. Zan, halen bu görevine devam 
etmekte.

Müsilaj, tatil beldelerinde 
gayrimenkul piyasasını 
olumsuz yönde etkiliyor

‘Cesaret Ekonomisi’ 
Ceres Yayınları’ndan çıktı 

Mehmet Ali Hartavi

Ali Gökçiler

Özgür Zan
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Dünyaca ünlü Time dergisi, 2021 yılının en muhteşem 100 yerini 
sıraladı. Dünyanın dört bir yerinden tarih ve doğa harikası yerlerin 
bulunduğu listede Türkiye'den Bodrum da yer aldı. Time'ın listesinde 
Bodrum'un yanı sıra Atina, Bangkok, Ljubljana, Las Vegas, Faroe Adaları 
ve Cannes gibi birbirinden farklı coğrafyalar bulunuyor. Hazırlanan 
listede Bodrum'dan övgüyle bahsedilirken Türkiye'nin St. Tropez'si 
ifadelerine yer verildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Bodrum'u dünya 
sosyetesinin uğrak noktası olan Fransa'nın güneyindeki St. Tropez'e 
benzeten Time dergisi, bölgenin son yıllarda artan bir biçimde cazibe 
noktası haline geldiğini de vurguluyor. 

Türkiye’nin 
önemli turizm 
merkezlerinden 
Kapadokya 
bölgesinde bulunan 
ve dünyanın en 
yüksek peribacası 
konumunda olan 
Uçhisar Kalesi, 
7 aylık süren 
restorasyon 
çalışmalarının 
ardından yeniden 
ziyarete açıldı.
Açılış konuşmasını yapan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, şunları 
söyledi; “2020 yılında bölgenin en önemli sembolü olan Uçhisar Kalesi'nin 
restorasyon çalışmalarına başlamıştık. Yaklaşık 7 ay süren restorasyon 
çalışmamız Haziran ayı sonu itibarıyla tamamlandı. Bu çalışma esnasında 
bizlere gösterilen kolaylıklar ve destekler münasebetiyle 2020 yılında 
bölgemizin korunmasına, yatırımların güçlenmesine yönelik kurulmuş 
olan Kapadokya Alan Başkanlığı yöneticilerine de teşekkür ediyorum.” 

Bodrum, Time 100 
listesinde yer aldı

Dünyanın en yüksek 
peri bacası ziyarete açıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 
bulunan müze ve ören yerlerini Temmuz ayında 370 bin 534 yerli 
ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık 
Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa 
Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve 
Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. 
Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile 
Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini 370 bin 
534 turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistlerden 40 bin 475’i 
Zelve ören yerini ziyaret ederken 35 bin 570 turist Göreme Açık Hava 
Müzesi’ni, 22 bin 418’i Kaymaklı yeraltı şehrini ve 21 bin 81 turist ise 
Derinkuyu yeraltı şehrini ziyaret etti. Kapadokya bölgesinde bulunan 
müze ve ören yerlerini Temmuz 2020 yılında ise 80 bin 220 yerli ve 
yabancı turist ziyaret etmişti. 

ADQ holding' in grup 

şirketi Abu Dhabi National 

Exhibitions Company 

(ADNEC) “Tourism 365” adı 

altında yeni oluşumunun 

lansmanını gerçekleştirdi. Bu 

yeni oluşum, Abu Dhabi’nin 

Orta Doğu’nun önde gelen 

turizm merkezlerinden 

biri olarak büyümesini 

destekleyip, ziyaretçi sayısını 

artırarak gelen misafirlerin 

deneyimlerini daha da 

zenginleştirecek. Tourism 

365, Abu Dhabi ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde turizm sektörünün 

kilit paydaşları ile iş birliği yapacak. Tourism 365 şirketinin Genel 

Müdürü Roula Jouny’ye göre, önümüzdeki aylarda Tourism 365, diğer 

turizm odaklı kuruluşlarla yakın işbirliği yaparak turizm sektörünün 

büyümesine katkıda bulunacak. ADNEC Group’un Tourism 365 

oluşumunun yeni Genel Müdürü olarak Roula Jouny, iştiraklerin 

sadece Abu Dhabi’nin değil, bir bütün olarak BAE’nin daha geniş 

turizm olanaklarını destekleyeceğini, ziyaretçi sayısını artıracağını ve 

BAE’nin turizm varlıklarını tüm dünyada tanıtacağını öngörüyor.

Kapadokya'nın ören yerleri, 
temmuz ayında 370 bin 
turist ağırladı

“Tourism 365”, lansmanı 
gerçekleştirildi

Roula Jouny
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 İSTATİSTİKLER

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

UKRAYNA 112.465 772.437 586,82%
RUSYA FED. 322.058 746.724 131,86%
ALMANYA 420.360 516.404 22,85%
BULGARİSTAN 421.416 332.257 -21,16%
İRAN 225.858 318.333 40,94%
IRAK 177.995 250.997 41,01%
ROMANYA 73.544 148.583 102,03%
AZERBAYCAN 127.379 123.513 -3,04%
FRANSA 101.149 114.875 13,57%
A.B.D. 67.815 108.523 60,03%
HOLLANDA 92.855 107.085 15,32%
GÜRCİSTAN 337.939 86.668 -74,35%
LİBYA 43.617 67.575 54,93%
AVUSTURYA 41.613 49.484 18,91%
İNGİLTERE 129.663 49.299 -61,98%

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

İSVİÇRE 28.264 36.748 30,02%
KUVEYT 59.500 35.697 -40,01%
MISIR 29.541 34.208 15,80%
İSPANYA 32.198 22.470 -30,21%
DANİMARKA 22.675 16.969 -25,16%
ÇİN HALK CUM. 30.505 13.200 -56,73%
K.K.T.C. 46.077 8.418 -81,73%
CEZAYİR 44.751 6.522 -85,43%
G. KORE 32.875 3.604 -89,04%
AVUSTRALYA 10.587 3.208 -69,70%
S.ARABİSTAN 64.981 3.091 -95,24%
JAPONYA 16.522 2.089 -87,36%
DİĞERLERİ 1.393.277 1.748.670 25,51%

TOPLAM 4.507.479 5.727.651 27,07%

İSTANBUL'A GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI (HAZİRAN 2021)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 17.359 70.989 308,95%
İRAN 1.007 54.351 5297,32%
ABD 2.042 39.500 1834,38%
UKRAYNA 1.809 31.210 1625,26%
IRAK 1.852 29.567 1496,49%
FRANSA 3.507 28.023 699,06%
RUSYA 
FEDERASYONU 1.709 21.014 1129,61%

ÜRDÜN 378 20.860 5418,52%
ÖZBEKİSTAN 288 19.554 6689,58%
HOLLANDA 5.509 17.113 210,64%
KUVEYT 30 16.604 55246,67%
LİBYA 748 16.462 2100,80%
AZERBAYCAN 1.102 15.721 1326,59%
İSRAİL 326 14.943 4483,74%
SURİYE 707 10.904 1442,29%
LÜBNAN 55 10.328 18678,18%
AVUSTURYA 2.337 9.500 306,50%
MISIR 323 8.938 2667,18%
İNGİLTERE 5.640 8.295 47,07%
ROMANYA 294 7.663 2506,46%
KANADA 403 5.416 1243,92%
ÇİN 96 2.167 2157,29%
TÜRKMENİSTAN 96 1.177 1126,04%
SUUDİ ARABİSTAN 14 1.158 8171,43%
GÜNEY KORE 159 750 371,70%
AVUSTRALYA 195 568 191,28%
DİĞERLERİ 18.740 221.846 1083,81%
TOPLAM 66.725 684.621 926,03%

İSTANBUL'A GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI
 (OCAK-HAZİRAN 2021)

TOPLAM 2.421.818 2.720.283 12,32%

MUĞLA'YA GELEN YABANCI ZİYARETÇİ 
SAYISI (OCAK- HAZİRAN 2021)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

UKRAYNA 198 91.233 45977,27%
POLONYA 24 19.602 81575,00%
RUSYA 197 12.015 5998,98%
ALMANYA 724 5.280 629,28%
ROMANYA 138 1.946 1310,14%
BEYAZRUSYA 8 1.763 21937,50%
BULGARİSTAN 62 1.147 1750,00%
A.B.D. 69 770 1015,94%
ÇEKYA 21 716 3309,52%
İSRAİL 187 699 273,80%
İNGİLTERE 2.324 517 -77,75%
LÜBNAN 10 514 5040,00%
FRANSA 96 493 413,54%
ÜRDÜN 44 457 938,64%
İRAN 1 445 44400,00%
YUNANİSTAN 1.147 330 -71,23%
İSVİÇRE 127 330 159,84%
HOLLANDA 202 293 45,05%
İTALYA 51 257 403,92%
İSPANYA 27 180 566,67%
AVUSTURYA 50 139 178,00%
G.AFRİKA 42 94 123,81%
KANADA 31 86 177,42%
LETONYA 19 45 136,84%
MACARİSTAN 5 33 560,00%
DANİMARKA 14 28 100,00%
FİNLANDİYA 20 10 -50,00%
NORVEÇ 12 6 -50,00%
DİĞERLERİ 661 13.326 1916,04%

TOPLAM 6.511 152.754 2246,09%

İZMİR'E GELEN YABANCI ZİYARETÇİ 
SAYISI (OCAK-HAZİRAN 2021)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 39.156 53.697 37,14%
UKRAYNA 3.030 10.341 241,29%
AZERBAYCAN 2.656 7.742 191,49%
HOLLANDA 6.339 7.068 11,50%
İRAN 1.351 5.681 320,50%
POLONYA 476 4.495 844,33%
BELÇİKA 2.170 3.363 54,98%
FRANSA 2.453 2.752 12,19%
AVUSTURYA 2.184 2.242 2,66%
İSVİÇRE 1.915 2.186 14,15%
A.B.D. 1.156 1.670 44,46%
BULGARİSTAN 1.695 947 -44,13%
İNGİLTERE 3.507 815 -76,76%
RUSYA FED. 942 685 -27,28%
FİLİPİNLER 2.033 627 -69,16%
DANİMARKA 498 546 9,64%
FİNLANDİYA 45 455 911,11%
İTALYA 570 437 -23,33%
NORVEÇ 92 336 265,22%
ROMANYA 327 270 -17,43%
ÇEKYA 67 234 249,25%
SURİYE 179 209 16,76%
SLOVAKYA 48 75 56,25%
ÇİN HALK CUM. 201 33 -83,58%
AVUSTRALYA 282 22 -92,20%
G. KORE 377 14 -96,29%
JAPONYA 319 12 -96,24%
KUVEYT 273 6 -97,80%
DİĞERLERİ 13.604 10.678 -21,51%

TOPLAM 87.945 117.638 33,76%

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI 
(OCAK- HAZİRAN 2021)

Türkiye, ilk 6 ayı 5 milyonun üstünde ziyaretçi ile kapattı 

İstanbul, haziran ayında yüzde 
926’lık artış kaydetti 

Muğla’nın ilk yarı karnesi, yüzde 
2 binin üzerinde artışa işaret ediyor

Yılın ilk yarısı, İzmir’de 
117 bin turist ile kapandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, haziran ayına ait turizm istatistiklerini açıkladı. Buna 
göre, 2021’in ilk 6 ayının toplamında Türkiye’ye giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı 
5 milyon 727 bin 651 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 4 
milyon 507 bin 479 olmuştu. Türkiye’nin hemen hemen tüm pazarlarında geçtiğimiz 
yıla göre artış görülürken, pazarlar toplamında artış oranı, geçtiğimiz yıla göre 
yüzde 27 oldu. Ukrayna 772 bin 437 turist ile ilk yarının turist sıralamasında başı 

çekerken, onu 746 bin 724 kişi ile Rusya Federasyonu, 516 bin 404 kişi ile Almanya, 

332 bin 257 kişi ile Bulgaristan izledi. Bu dönemde en yüksek artış oranı da Ukrayna 

pazarında gerçekleşirken, İngiltere, İspanya, Danimarka, Çin Halk Cumhuriyeti, 

K.K.T.C., Cezayir, Güney Kore, Avustralya, Suudi Arabistan, Japonya gibi ülkelerden 

gelen turist sayısı ise düşüş gösterdi.

İstanbul, 2021’in ilk yarısında aldığı yabancı turist sayısı 
bakımından, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik 
artış kaydederek 2 milyon 720 bin 283 ziyaretçi ağırladı. Haziran 
ayı özelinde bakıldığında ise, kaydedilen yüzde 926’lık artış, 
pandeminin geçtiğimiz yıl seyahate olan etkisini gözler önüne 
seriyor. Bu anlamda Haziran 2020’de kentin aldığı turist sayısı 66 bin 
725 iken, bu sayı Haziran 2021’de 684 bin 621 olarak gerçekleşti. 
İstanbul’un tüm önemli pazarlarında haziran rakamları artış 
gösterirken, en büyük artış Kuveyt, Lübnan ve Suudi Arabistan’da 
kaydedildi. Turist sayısı bakımından sıralamanın en üstündeki 
ülkelere bakıldığında ise Almanya’dan 70 bin 989, İran’dan 54 bin 
351, ABD’den 39 bin 500 pax gerçekleştiği görülüyor. 

Pandeminin turizme olan etkilerinin en üst seviyede 
hissedildiği illerimizden biri, Muğla oldu… 2020’nin ilk 
yarısında toplam 6 bin 511 ziyaretçi alabilen kent, bu yıl ise 
ilk yarıyı 152 bin 754 yabancı ziyaretçi ile kapattı. Buna göre, 
toplam ziyaretçi sayısında yüzde 2 bin 246 oranında artış 
gerçekleşmiş oldu. Bu dönemde şehrin önemli pazarlarından 
Ukrayna, Polonya ve Rusya’dan gelen turist sayıları yüzde 
binlerin üzerinde artış gösterirken, Türkiye’yi halen kırmızı 
listeden çıkarmayan İngiltere’nin gönderdiği ziyaretçi sayısı 
ise yüzde 77’lik düşüş kaydetti. Bu dönemde Yunanistan, 
Finlandiya, Norveç gibi ülkelerden gelen turist sayıları da 
düşüş gösterdi. 

2021’in ilk yarısında İzmir, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
yüzde 33’lük artışla, toplam 117 bin 638 yabancı turist ağırladı. 
Geçtiğimiz yıl ise bu sayı 87 bin 945 olarak kaydedilmişti. Bu 
dönemde kente en fazla turist gönderen pazarlar 53 bin 697 
pax ile Almanya, 10 bin 341 pax ile Ukrayna ve 7 bin 742 pax 
ile Azerbaycan oldu. Kentin önemli pazarlarından İngiltere 
ise İzmir’e yalnızca 815 adet turist gönderdi.  Almanya, 
Ukrayna, Azerbaycan, Hollanda, İran, Polonya, Belçika, 
Fransa, Avusturya, İsviçre, A.B.D. gibi pazarlardan gelen turist 
sayısında geçtiğimiz yıla göre artış görülürken; Bulgaristan, 
İngiltere, Rusya, İtalya, Çin, Avustralya, Güney Kore ve 
Japonya düşüş kaydedilen pazarlarda oldu.








