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Kültür ve Turizm Bakanlığı, temmuz ayı turizm verilerini açıkladı. Buna göre, ilk yedi ayın 
toplamında ülkeye 10 milyon 88 bin 603 yabancı turist geldi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre yüzde 85 gibi önemli bir artışa işaret eden bu durum elbette önemli bir gelişme. Peki ya 25 

milyon turist, 20 milyar dolar gelir hedefine ulaşmak için yeterli mi?

Mayıs ayından beri Türkiye’yi kırmızı listesinde tutan İngiltere, ağustos ayındaki son 
güncellemesinde de Türkiye’nin durumunu değiştirmedi. Almanya ve Fransa da son 
güncellemeyle Türkiye’yi yüksek riskli ilan ederken, bu kapsamda zorunlu tutulan karantina 

uygulamasından ülkelerin kabul ettiği aşıdan iki doz yaptıran kişiler muaf tutulacak. 

Mevcut duruma bakıldığında, bugün Türkiye turizmini (ilk 7 ayda birer milyonun üzerinde turistin 
geldiği) Rusya, Almanya ve Ukrayna pazarları sırtlamış gibi görünüyor. Hatta Rusya, sonbahar 
için Türkiye’ye dönük charter anlaşmalarını duyurmaya başladı bile… Yıl sonunda 25 milyon 
turiste ulaşmak için ise umutlar sezonun uzamasına ve İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden 

çıkarmasına bağlı görünüyor. 

Zengin doğal kaynakları ve yeni, kaliteli otelleriyle Türkiye’de sağlık turizmine ilgi artıyor…

Turizmin yüksek gelir getiren alanlarından termal sağlık turizmi; bütüncül Spa-Wellness 
yaklaşımıyla hizmet veren yeni ve kaliteli otel sayısındaki artışın da etkisiyle büyüme eğilimini 
sürdürüyor. Ancak iç pazardaki bu gelişme, halen dış pazarlara yansıyabilmiş değil… Türkiye’nin 
bu alandaki potansiyelini, termal tesisleri ve yeni termal otel yatırımlarını el aldığımız ve 

dergimizin kapağına taşıdığımız dosya haberimizi, sayfalarımızda görebilirsiniz.

Horeca endüstrisini bir araya getiren ve milyar dolarlık iş anlaşmalarına sahne olan HOSTECH by 
TUSİD Fuarı, bu sene 8-12 Eylül tarihlerinde CNR Expo’da düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl pandemi 
dolayısıyla gerçekleşemeyen fuarın bu sene 80 bin sektör profesyoneli tarafından ziyaret 
edilmesi bekleniyor. Fuarı her yönüyle ele aldığımız dosya haberi, dergimizden okuyabilirsiniz.

Dergimizin yeni sayısında, pandemiyle birlikte talebin arttığı sanal müzeleri ele aldık. Bugün, 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 39 müze ve ören yeri, bakanlığın oluşturduğu web sayfası 
aracılığıyla gezilebiliyor. Teknolojinin geldiği noktada tarihin kalıntıları evlerimize konuk oluyor… 
Acenteler dosyamızda sanal müze uygulamasını ele alırken, bir yandan da ülkemizin önemli 

müze ve ören yerlerini okurlarımıza anlatmayı hedefledik. Dosyamız, ilerleyen sayfalarda…

Keyifli okumalar,
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi

Bazı kaynak pazarların Türkiye’yi ‘riskli’ 
kategorisinde tutmasına rağmen, ilk 7 

aydaki turist sayısı yüzde 85 artış kaydetti
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Celebrated. Renowned. Iconic.  

Celebrated establishments, iconic  

in nature, a recognized local landmark  
in their coveted locale.

Elevated. Stylish. Memorable.  

Upper upscale properties recognized  

for their elevated delivery of service  
and amenities.

Unique. Welcoming. Attainable. 

Upscale hotels that deliver a welcoming  

lifestyle and unique  experience in the  
world’s most desirable locations.

Otelciler tarafından kurulan WorldHotelsTM Collection, dünyadaki en iyi bağımsız, lüks ve lüks otel ve tatil köylerinden 

bazılarının küratörlüğünü yaptı.

Bağımsız olarak işletilen ve sahip olunan her WorldHotels otelinin kendi kimliği ve ruhu ile her deneyim hünerli eller 

tarafından, otantik ve yerel bir konaklama deneyimi sergiler.

50 yılı aşkın bir süredir güvenilir bir marka olan WorldHotels, iş ve eğlence amaçlı seyahat eden ve bir otel seçerken 

otantik ve yerel deneyim arayan gezginlere hizmet vermektedir.

Bugün WorldHotels, dört koleksiyonda dünya çapında 165’ten fazla ikonik destinasyonda 200 tesise sahiptir – 

ikonik WorldHotelsTM Luxury, şık WorldHotelsTM Elite, konuksever WorldHotelsTM Distinctive ve özenle tasarlanmış 

WorldHotelsTM Crafted – konukların seyahat ihtiyaçlarına daha iyi uyan deneyimi seçmelerine olanak tanır.

Yeniden Tasarlanan Bir Dünyayı keşfedin ve en son teknolojiye erişim, güçlü sektör ortaklıkları ve ihtiyaçlarınıza 

uygun bir iş modeli ile küresel bir satış ve pazarlama gücünün avantajlarını keşfedin.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin  

info@worldhotels.com  

 baran.turkel@bwhhotelgroup.com

Yeniden Tasarlanan  
Bir Dünya

Immersive. Thrilling. Unpredictable.

An inclusive collection that, through design and 

creativity, captures the spirit of the destination 
and creates a lasting emotional connection.
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Dünyanın en önemli jeotermal kuşağı 
üzerinde yer alan Türkiye, doğal termal su 
kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından 
Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada, dünya 
genelinde ise ilk yedi ülke arasında yer alıyor. 
Kaynak sayısının yanı sıra suların kalitesiyle 
de Türkiye öne çıkıyor. MTA verilerine göre 
Türkiye’de sıcaklıkları 20 ila 110 santigrat 
derece arasında değişen, saniyelik debileri 
ise 2 ila 500 litre arasında değişebilen 1.500 
civarında doğal termal su kaynağı bulunuyor. 
Bu kaynakların büyük kısmının doğal çıkışa 
sahip olması, ayrıca kür tedavisi için gerekli 
olan mineral içeriği yüksek, kükürt, radon ve 
tuz bakımından zengin olmaları, kaynakların 
bulunduğu bölgelerin iklimsel özelliklerinin 
uygunluğuna bağlı olarak kür sezonunun uzun 
olması, ülkemizdeki kaynakların dünyadaki 
kaynaklara göre avantajlarını ortaya koyuyor.

Dış pazarlardan alınan payın artması için 
alt yapının yeterli hale gelmesi gerekiyor
Türkiye’nin termal kaynaklar bakımından 
nitelik ve nicelik anlamında sahip olduğu 
bu avantajlar, ülkemizin termal sağlık 
turizmi alanındaki potansiyelini gösteriyor. 
Buna rağmen termal turizmin ülkemizde 
yeterince ilgi görmediğini vurgulayan sektör 
profesyonelleri, tanıtım ve pazarlamadaki 
eksikliklere ve termal turizm alanındaki 
yatırımlara verilecek desteklerin önemine 
dikkat çekiyor. Özellikle Avrupa’da 
yaşlanan nüfusun termal turizm açısından 
hedeflenebileceği belirtilirken, yeterli alt 
yapının oluşturulması, ulaşım imkanlarının 
artması ve daha kolay hale gelmesi, 
termalin diğer turizm ürünleriyle birlikte 
sunulabilmesi ve kaliteli tesis sayısının 
artmasıyla Türkiye’nin termal sağlık 

DOSYA
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Türkiye’de termal sağlık turizmi, kaliteli 
tesisler ve yeni yatırımlarla büyüyor

Doğal kaynağından gelen termal sular, antik çağlardan bu yana doğanın sunduğu bir mucize olarak görülüyor ve çeşitli 
hastalıkların tedavisinde termal sulardan faydalanılıyor. Günümüzde termal sağlık turizmine gösterilen ilgi, bu alanın 
Spa-Wellness faaliyetleriyle bütünleşmesi dolayısıyla artarken, her yönüyle termal-Spa hizmeti veren otellerin artışı hem 
termal turizmde kaliteyi artırtıyor hem de tercih eden kitleyi genişletiyor. Dış pazarlardan alınan payın artmasıyla ülke 
ekonomisi için büyük bir gelir kaynağı olma potansiyeli taşıyan termal turizmin dünyada hak ettiği yeri alması için, alt yapı 
çalışmalarının tamamlanmasının önemine dikkat çekiliyor.

OTELLER & YATIRIMLAR



turizminde dış pazarlardan aldığı payın 
artacağına dikkat çekiliyor.

Kaliteli ve üst düzey hizmet veren termal 
oteller, yılın her mevsimi tercih ediliyor
Türkiye’de termal turizme olan ilginin 
artışında, yeni ve kalitesiyle öne çıkan 
tesislerin büyük etkisi bulunuyor. Doğal 
kaynağından gelen termal suların Spa ve kür 
merkezlerinde, termal havuzlarında, hatta 
oda banyolarında kullanılmasına imkan 
sunan oteller, termal turizm kültürünün 
yaygınlaşmasında etkili oluyor. Termal 
oteller, Spa-Wellness kapsamında hamam, 
sauna, fitness salonu, açık ve kapalı havuz, 
cilt bakımı ve masaj hizmetleri, jakuzi, tuz 
odası, çamur banyosu, bitki banyoları, ozon 
kabini gibi olanaklarla termal deneyimini üst 
boyuta taşıyor. Toplantı, spor vb. olanaklara 
da sahip olan oteller ise termal uygulamaların 
ve dinlencenin yanı sıra kongre, eğitim gibi 
amaçlarla da tercih ediliyor. Bu anlamda 12 
ay hizmet verilebilen termal oteller, diğer 
turizm çeşitleriyle birleşen hizmetleriyle 
dört mevsim turizmi mümkün hale getiriyor. 

Termal turizm yatırımlarla büyüyor 
fakat mevcut potansiyele göre 
yatırımlar yetersiz
Önceleri, ağırlıkla ileri yaş grubu tarafından 
tercih edilen termal turizm, yıllar içinde Spa-
Wellness kavaramı ile iç içe geçerek, hastalık 
veya rahatsızlık olmaksızın, mevcut sağlık 

halini koruma yaklaşımı ile bütünleşti. Bu 
anlayışın yerleşmesinde modern termal otel 
yatırımlarının da etkisi oldu. Sağlık turizmi 
yatırımları kaplıca yatırımlarının ötesine 
geçip, geniş kür seçenekleri ve lüks tesislerle 
hizmet verir hale gelirken, termal turizm 
algısı her yaşa hitap eden ve dört mevsim 
sürdürülebilen bir turizm türü haline geldi. 
Konu hakkında değerlendirme yapan 
sektör profesyonelleri, ülkemizin taşıdığı 
potansiyel göz önüne alındığında termal 
turizm alanındaki, özellikle doğu illerimizde 
jeotermal zenginliği bulunan bölgelere 
yapılacak yatırımların artmasının önemine, 
pazarlama faaliyetlerinin uzmanlarca 
yürütülmesinin gereğine dikkat çekiyor. 

Termal sular, eklem rahatsızlıklarından 
ameliyat sonrası mobilizasyona 
pek çok rahatsızlığın tedavisinde 
destekleyici oluyor
Yüz yıllardır şifalı olarak nitelendirilen 
termal sular ve kaplıcalar, pek çok hastalığın 
ve rahatsızlığın tedavisinde destekleyici 
unsur olarak kullanılıyor. Romatizmal 
hastalıklar ve eklem hastalıkları, yumuşak 
doku romatizmaları, kas iskelet sistemi 
hastalıkları, travmatik lezyonlar, bel ve 
boyun ağrıları,  omuz tutulmaları, solunum 
sistemi hastalıkları, cilt hastalıkları, kalp-
dolaşım sistemi hastalıkları, mide, bağırsak, 
metobolizma hastalıkları, böbrek ve 
idrar yoları hastalıkları, kadın hastalıkları, 

nörolojik hastalıklar böbrek ve idrar 
yolları hastalıkları, kronik sistit, kronik 
böbrek taşları gibi rahatsızlıkların yanı 
sıra, ortopedik operasyonlar ile beyin ve 
sinirle alakalı cerrahi müdahaleler sonrası 
uzun süreli hareketsiz kalma sonrası 
yapılan mobilizasyon çalışmalarında termal 
suların etkinliğinden yararlanılıyor. Doğal 
kaynağından gelen ve iyileştirici gücü antik 
çağlardan bu yana bilinen kaplıca suları, 
yalnızca bedeni değil, zihin yorgunluklarını 
da iyileştiriyor. 

Covid-19’a karşı aşılama yaygınlaştıkça, 
termal turizmde talep de artacaktır
Covid-19 pandemisi, dünya çapında tüm 
turizm faaliyetlerini etkilediği gibi, termal 
sağlık turizmini ve termal otelleri de etkiledi. 
Özellikle pandeminin ilk aylarında kapalı 
kalan oteller, normalleşme süreciyle Güvenli 
Turizm Sertifikasına hazır hale gelerek 
hijyenik ve güvenli tatilin adresi oldu. 
Seyahat kısıtlamalarının olduğu ve otellerin 
kapalı kaldığı dönem dışında tesislerinin 
talep almaya devam ettiğini belirten 
sektör temsilcileri, talebin devamlılığının 
aşılamanın yaygınlaşmasına bağlı olduğunu 
vurguluyor… 
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PROJESI DEVAM EDEN TERMAL OTEL YATIRIMLARI

Şehir Tesis Adı Planlanan Açılış Yıldız Oda Yatak Sayısı

Afyonkarahisar Çiğiltepe Termal Hotel 2021 3 32 109

Tokat Tokat Termal Tesisi 2021 5 144 372

Van Netleşmedi 2023 3 24 50

Afyonkarahisar Netleşmedi 2023 5 422 920

Denizli - Pamukkale
Pamukkale Hilton Termal Hotel 

& Spa
2023 5 360 720

Çanakkale - Ezine Netleşmedi Netleşmedi 5 240 + 110 villa 996

Yalova  - Termal Netleşmedi Netleşmedi  414  Netleşmedi
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Uluslararası Sağlık ve Turizm Derneği (INHETA), 
Türkiye'nin termal sağlık turizminde hak ettiği 
noktaya gelmesine katkı sağlamak amacıyla 
kuruldu. Jeotermal kaynak açısından dünya 
çapında potansiyele sahip olan Türkiye'deki 
termal suların ve termal tesislerin dünya 
çapında tanıtılması için çalışmalar yürütüyoruz. 
Fizik tedavi, iklim kürü, egzersiz, rehabilitasyon, 
diyet, psikoterapi, cilt rahatsızlıkları gibi sorunlar 
nedeniyle tedavi amaçlı seyahat eden turistlere, 
ülkemizin termal zenginliğini, uluslararası 
standartlardaki sağlık tesis ve kliniklerini daha 
yakından tanıtmayı hedefliyoruz. Yurt dışındaki 
turizm fuarlarına katılarak, başta Rusya 
olmak üzere çok sayıda ülkede organizasyon, 
konferans ve workshop'lar düzenleyerek 
Türkiye'nin sağlık ve termal turizmdeki 
potansiyelini ve Türk firmalarını tanıtıyoruz. 
Ülkelerin önemli kurum, kuruluş, acente, tur 
operatörü ve basın mensuplarıyla yakın ilişkiler 
kurarak Türkiye’nin sağlık ve termal turizmi için 
lobi faaliyetleri de yürütüyoruz.

Ülkemiz, kaplıca tedavilerinde büyük 
başarılar elde ediyor
Doğal termal su bilinen en eski ve doğal 
tedavi kaynağıdır. Hem debi ve sıcaklıkları 
hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri 

ile Türkiye'deki termal sular Avrupa'daki 
termal sulardan üstün niteliklere sahip. 
Kireçlenmeler, iltihabi romatizmalar, yumuşak 
doku romatizmaları, mekanik bel ve boyun 
problemleri, çalışma şart ve ortamına bağlı ağrılı 
tablolar, ortopedik problemler; kırık sekelleri, 
ameliyat komplikasyonları, spor yaralanmaları, 
kas hastalıkları, nörolojik hasarlanmalara 
bağlı problemler, cilt rahatsızlıkları, bazı kadın 
hastalıkları, kilo ve kandaki yağlanmaya bağlı 
rahatsızlıkların tedavisinde termal sulardan 
faydalanılabiliyor. Cilt sağlığı ve fizyolojisini 
destekleyen, yaşlanmayı geciktiren etkileri 
için de tercih ediliyor. Türkiye, önemli bir 
jeotermal kuşak üzerinde bulunuyor. Termal 
su potansiyelinin yüksek mineralizasyon içeriği 
sayesinde etkin tedavi edici özelliklere sahip 
olmasıyla birlikte ülkemiz, kaplıca tedavilerinde 
büyük başarılar elde ediyor. Yüksek konaklama 
ve personel standartları, dünyaca kabul görmüş 
FDA ve CE onaylı cihazlar, doktorların başarısı, 
önemli sağlık merkezleri Türkiye’yi hem 
bölgede hem de dünyada sağlık hizmetlerinde 
iddialı hale getiriyor. Ülkemizde 41 ilde, 
jeotermal potansiyele ve tedavi edici özelliği 
yüksek 1500 termal su bulunuyor, tesislerin 
kalitesi ve imkanları da gün geçtikçe iyileşiyor. 
Termal sağlık turizminin ağırlığı, sağlık turizmi 
içerisinde gün geçtikçe artıyor. Bununla birlikte 
Türkiye'de şehir otelleri ve resort otellerinde 
yer alan “spa” ve “talassoterapi (deniz suyu 
kürleri)” birimleri artık büyük talep gören 
vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Bununla 
birlikte, bu alanda dış pazarlardan alınan pay 
yeterli değil. Bir Fransa, Almanya, İsrail gibi 
değiliz… Bu da tesislerin ve yetkililerin gerekli 

tanıtım yatırımlarını yapmamasından, hem 
reklam hem de birebir anlatım konusunda bir 
takım eksiklikler bulunmasından kaynaklanıyor. 
Bu alandaki potansiyelimizi sağlıklı yaşam 
politikası olarak anlatırken derneklerin, otel 
CEO'larının büyük bir katkısı olması gerekiyor.

Sağlıklı yaşam çerçevesinde 20-25 bin 
civarında acenteye üyelerimizin bilgilerini 
anlattık ve iyi sonuçlar almaya başladık
Pandemide termal tesisler kapandı. İzmir, 
Denizli, Muğla bölgeleri sezon boyunca 
tesislerini kapattı ve personeller devlet 
desteklerinden yararlanarak maaşlarını almaya 
başladı. Aşılama sonrası tesisler açıldıktan 
sonra yurt dışında derneğimizin her ay düzenli 
olarak özellikle Rusya'da 4-5 ilde yaptığı tanıtım 
çalışmalarının karşılığını aldık ve çok güzel 
anlaşmalar gerçekleştirdik. Sadece banyoları 
değil, sağlıklı yaşam çerçevesinde, kür 
paketleri olarak 20-25 bin civarında acenteye 
üyelerimizin bilgilerini anlattık ve iyi sonuçlar 
almaya başladık. Türkiye'nin deniz, kum, güneş 
turizminin yanı sıra, termal sağlık ve alternatif 
turizm dallarına da ağırlık vermesi gerekiyor. 
Biz de INHETA olarak Türkiye ile yurt dışındaki 
acenteler arasında köprü kurarak anlaşmalar 
imzalanmasını sağlıyor, ülkemizin termal turizm 
alanından aldığı payı artırmak için çalışıyoruz. 
Ayrıca personel kalitesinin de artırılması 
gerekiyor. Telefonlara bakacak, o ülkelerin 
dilini bilen personellerin istihdam edilmesi 
çok önemli. Aynı zamanda yurt dışı için web 
sayfalarının pazarlama stratejilerine yönelik 
olarak yeniden düzenlenmesi de yapılması 
gereken acil çalışmalar arasında.

Ülkemizin termal zenginliğini, uluslararası 
standartlardaki sağlık tesis ve kliniklerini daha 
yakından tanıtmayı hedefliyoruz

Yavuz Yılık / Uluslararası Sağlık ve 
Turizm Derneği (INHETA) Yönetim 

Kurulu Başkanı

Yaklaşık iki yıldır Connect Thermal Otel 
projemizi sürdürüyoruz. Açılışa hazırız 
ancak pandemi dolayısıyla açılışı ertelemiş 
durumdayız. Otelimizde iki kral dairesi, 18 
süitle toplamda 108 odamız,  bir kapalı bir 
açık yüzme havuzu, 2 bin 500 metrekarelik 
SPA alanı, bir tane sinema oturumlu 
büyük Convention Center’ımız, bir tane 
200 kişilik salonumuz, VIP salonlarımız 
bulunmakta. Tamamen bir aile oteli olan 
tesisimizde Türkiye’nin en büyük tuz 
mağarası yer alıyor. Suyumuzun kalitesi 
oldukça yüksek. Lokasyon olarak otelimiz 
Ankara Kahramankazan’da yer alıyor. 
Yatırım maliyetimiz yaklaşık 100 milyon TL 
oldu. Otelimizin yatırımında tamamen öz 
kaynaklarımızı kullandık. Bölgemiz Ankara’ya 
en yakın çevre içi Kızılay’a 50 kilometre, 
Eryaman, Sincan, Batıkent mevkilerine 30 
kilometre uzaklıkta yer alıyor.  Bu avantaj ile 

insanlar işini bırakmadan gündüz işine akşam 
da tatile devam edebilir. Kahramankazan 
aynı zamanda bir sanayi bölgesi, bu anlamda 
tesisimiz termal otelin yanı sıra bir şehir 
oteli olarak da anılabilir. Hedef kitlemiz ise 
çoğunlukla iç pazar. 

Termal turizme devlet desteğinin
pek olmadığını görüyoruz
Termal suyun birtakım hastalıklara iyi geldiği 
biliniyor fakat ülkemizde termal oteller dış 
pazara tam anlamıyla açılamadı. Ülkemizde 
tanıtım anlamında ciddi eksiklikler var. 
Turizm anlamında Antalya, dünyaya açılmış 
ve bilinen bir şehir. Açıkçası bu şehrin 
tanıtımından bizlere de çok yer kalmıyor.  
Devlet daha çok deniz turizmine yönelmiş 
durumda. Termal turizme devlet desteğinin 
pek olmadığını görüyoruz. Bu da sektörün 
arayışlarını farklı yönlerde geliştirmesine 

yol açıyor. Termal turizmin gelişmesi için 
birçok adım atılması gerekiyor. Daha çok 
doğaya, suya yönelik tanıtımlar yapılması 
gerekiyor. Bunlar bizlerin dışında Bakanlığın 
da görevi. Çalışmaların global olarak devam 
ettirilmesi gerekiyor. Bu otel projemiz bizim 
ilk basamağımız; başka illerde de projeler 
yapmak istiyoruz.  

Otelimiz açılışa hazır ancak pandemi 
dolayısıyla açılışı ertelemiş durumdayız

Ufuk Öz  / Connect Thermal Otel 
Genel Koordinatörü
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Tesisimiz tatil köyü tarzında tasarlanmış, tümüyle 
tamamlandığında 58 adet apart, 14 adet suite 
7 adet corner suite, 1 adet presidental suite, 1 
adet king suite ve 86 standart oda olmak üzere 
toplamda 167 oda 350 yatak kapasitesine sahip 
olacaktır. Konaklama kapasitesinin yanı sıra 
tesiste, 20 bin metrekare mesire alanı, çocuk 
oyun alanları (açık ve kapalı) cafe&bistro, alakart 
restaurant, bay ve bayan olmak üzere iki ayrı 
komplekste toplam iki adet yarı olimpik yüzme 
havuzu, iki adet termal şifa havuzu, iki adet Türk 
hamamı, buhar banyosu, tuz mağarası, sauna, 
balık havuzu birimleri ve 7 adet aile banyosu 
mevcut. Otelin planlanan açılış tarihi Mayıs 
2022. Otelin apart bölümü ise Ekim 2021 itibari 
ile hizmete açılacak. Tesisimiz şu an hali hazırda 
17 oda ve günübirlik kullanım birimleriyle aktif 
olarak hizmet vermekte. 

Sulusaray’ın yüksek olan bilinirliğinin, 
bölgeden yeterli pazar payı alabilmemizi 
sağlayacağına inanıyoruz
Yatırım, şu ana kadar tamamen öz kaynakla 
finanse edildi. Zorlu geçen pandemi sürecine 
rağmen bu şekliyle de tamamlanacak gibi 
görünüyor. Yatırımın finansmanı daha önce 
sağlandığı ve satın almaların birçoğu proje 

başlangıç tarihinde yapıldığı için güncel bir 
değer belirtmek zor, ancak güncel piyasa 
şartlarında bir bedel biçmek doğru olur ki, bu 
da yaklaşık 60-75 milyon TL aralığında bir rakam 
olarak düşünülebilir. Sulusaray Kaplıcası, tarihi 
Osmanlı dönemine kadar uzanan, Türkiye’nin 
en bilindik 4-5 kaplıcası içindedir. Türkiye’de 
hali hazırda kullanılan en bilindik termal 
lokasyonlara baktığınızda en eskisinin 40-50 
yıllık bir bilinirliği olduğu gözümüze çarpar. Bu 
durum sondaj ve ultrasonografik görüntüleme 
tekniklerinin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Lakin 
bu suların pek çoğunun insan sağlığına direkt 
olumlu bir etkisi yoktur. Sulusaray, öteden 
beri bilinen bu potansiyeli ve yatırımcıların 
Sulusaraylı olması nedeniyle yatırım için tercih 
edilmiştir. Hedefimizde birinci önceliğimiz 
iç pazardır. Son yıllarda giderek popülaritesi 
artan termal turizmden bölgesel anlamda 
pay alabilmeyi umut ediyoruz. Her ne kadar 
ülkemizde termal lokasyonlar çok hızlı bir şekilde 
artıyor olsa da Sulusaray’ın öteden beridir 
yüksek olan bilinirliğinin bölgeden yeterli pazar 
payını alabilmemizi sağlayacağına inanıyoruz. 
Ülkemiz, dünya üzerindeki en önemli üç termal 
lokasyondan biri lakin bu potansiyelin doğru ve 
güçlü bir biçimde pazarlandığını söyleyebilmek 

zor... Özellikle yaz ayları ve sömestr döneminde 
doluluğu yüzde 90’lara çıkan termal tesislerin 
yine yüzde 95’lik bölümü sadece iç pazara 
hizmet veriyor. Tabii bunda incoming turizm 
potansiyelinin büyük bölümünün Ortadoğu 
ve Arap yarımadası pazarından oluşması ve 
bu pazardaki misafirin termal tesisler yerine 
tabiat turizmini tercih etmeleri de önemli bir 
etken. Ülkemizde termal yatırımlar genellikle 
devre mülk üzerine kurgulanıyor. Bu durum 
en azından belli bir süre sonunda misafir 
memnuniyetinin önemli ölçüde düşmesine yol 
açıyor. Misafir odaklı, otelcilik geleneklerine haiz 
birçok başarılı tesis de yok değil. Termal pazarda 
başarı bu tesislerin sayısının çoğalmasıyla doğru 
orantılıdır…

Giderek popülaritesi artan termal turizmden
bölgesel anlamda pay alabilmeyi umut ediyoruz

Akın Çınar / Tokat Termal
Tesis Müdürü

Yalova Terma City, 60 bin metrekare üzerine 
kurulu olup, 2 bin 200 yatak kapasitesiyle 
Karaderili Şirketler Grubu bünyesinde yer 
almakta. 12 ay hizmet veren Terma City’de, 
1,5 milyon dolar maliyeti ile VIP Lounge’ımız 
hizmete girdi. Özel olarak dizayn edilen, 1.000 
metrekarelik başkanlık suiti ve 250 ile 500 
metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral 
dairesi, 6 bin metrekare sağlık, Spa & kür merkezi 
ve 2 bin 200 yatak kapasiteli, Osmanlı ve Selçuklu 
mimarisinden esinlenerek inşa edilen otelimiz, 
İstanbul’a bir saat mesafede Yalova’nın Termal 
bölgesinde konumlanmakta. Otelde; açık-
kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin 
yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar 
da mevcut. Misafirlerimiz için her ayrıntının 
düşünüldüğü Terma City’de bulunan sekiz tane 
aile hamamı, bay-bayan ayrı hamamlar, on bir 
tane terapi odası, üç tane VIP terapi salonu, cilt 
bakım odaları, masaj odaları,  fitness, güzellik 
salonları, macera duşları, kapalı havuz, kese 
odaları, pilates studio, sauna, solaryum, iki 
bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve 
jakuziler, tuz odaları, vitamin barlar, night club, 
çocuklar için mini club, futbol basketbol sahaları,  
Alacart ve açık büfe restoranları ve daha sayısız 
pek çok donatısı ile misafirlerimize hizmet 

vermekteyiz. Yalova Terma City’nin Termal 
suyu; romatizmal hastalıklar, dejeneratif eklem 
hastalıkları,  inflamatuar romatizmal hastalıklar, 
yumuşak doku romatizmaları, kas iskelet sistemi 
hastalıkları, travmatik (yaralanma, kırıklar) 
lezyonlar, postoperatif (ortopedik ameliyatlar 
sonrası) dönemler, bel ve boyun ağrıları,  omuz 
tutulmaları, bursit ve tendinitler, miyofasiyal 
ağrı sendromu (MAS),  refleks sempatik distrofi 
sendromu hastalıklarında destekleyici, tedavi 
edici amaçlı kullanım potansiyeli taşımaktadır. 

Turizm yatırımcılarının, ülkemizin doğal 
zenginliklerini tanıtım, pazarlama 
faaliyetlerinde aktif rol alması gerekmekte
Termal otelcilik günümüzde, sağlık, Spa ve 
Wellness turizmiyle iç içe geçti. Son yıllarda 
termal suların gücüyle gelen termal turizmde 
büyük bir artış ve gelişme var. Gitgide artan bu 
durum Türkiye’de bir trend oluşturdu. Sağlık 
turizmi yatırımları sadece kaplıca ve içmece 
hizmetleri ile değil geniş kür seçenekleri, lüks 
tesisler ile misafirlerine hizmet verecek duruma 
geldi. Bu geniş yelpaze, 7’den 70’e her yaştan 
misafire hizmet ettiği için termal turizm algısının 
büyük bir ivme ile gelişmesine sebep olup, yaz-
kış 12 ay faydalanıldığı için de ciddi bir trend 
haline geldi. Türkiye’de bulunan suların daha 
fazla minerale sahip olması, cazip fiyatlı lüks 
konaklama seçenekleri, Avrupa ve Ortadoğu 
ülkelerinde sağlık turizminin fiyatlarının çok 
yüksek olması, yabancı turistlerin ilgisini 
Türkiye’ye doğru yönlendirmekte ve bu sayede 
hem yerli hem yabancı turist sayısında artış 
yaşanmaktadır. Otellerimizdeki doluluk oranları 
da aynı oranda her geçen sene ivme kazanarak 
artış göstermektedir. Ülkemizin potansiyeli ile 
kıyas yaptığımızda yatırımların çok daha artması 

gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple tüm turizm 
yatırımcılarının, ülkemizin doğal zenginliklerini 
tanıtım, pazarlama, satış faaliyetlerinde aktif rol 
alması gerekmektedir. Bizim öncelikli hedefimiz 
yatırımlarımıza ara vermeden hızla devam 
etmek ve tüm tesislerimizde tam kapasiteyle 
sadece yerli misafirlerimize değil, yurt dışında 
gelen misafirlerimizin de hizmetinde olmaktı. Bu 
kapsamda küresel çapta etkin olan acentelerle 
anlaşmalar imzalamıştık.  Otellerimizin tanıtımı 
için global anlamda ofislerimizi açarak buralarda 
tanıtım ve satış faaliyetini gerçekleştirmeyi 
hedeflemiştik. Ancak küresel çapta yaşanan 
pandemi sürecinden dolayı son durumda 
önceliğimiz istihdam sayımızı korumak oldu. 
Aşılamanın hızlanması ile beraber normalleşme 
sürecinde Türk ekonomisine duyduğumuz 
güvenle kapılarımızı tekrar açarak, yerli–
yabancı turiste hizmet vermek için gerekli tüm 
sertifikaları ve bakanlık tarafından belirlenmiş 
olan tüm kuralları sıkıca uygulamak ve 
sürdürebilirliğini sağlamak bu süreçle birlikte 
önceliklerimiz arasında yer aldı. Dünya pazarında 
ülkemizin bu zenginliklerini duyurmak ve 
yurt dışından gelecek misafirlerimize termal 
turizmi tanıtmak adına bizlere önemli roller 
düşmekte. Bu alanda hem otellerimiz hem de 
ülkemiz adına tüm gerekli tanıtım pazarlama 
faaliyetlerimizi yapmakta olup, bu hizmeti 
özellikle herkese sunmayı hedefliyoruz. Gerek 
iç turizmde gerekse dış pazarlardan termal 
turizmin aldığı payı artırmak için ise öncelikle  
termal turizmin ülkemizdeki zenginliğini ve sağlık 
üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yapılması 
gerekmektedir. Farkındalığın artırılması, bu 
alandaki hizmetler ve tedavi kapsamları ile ilgili 
eğitici ve doğru bilgilerin kullanıcıya aktarılması 
ve sürdürebilirliğinin sağlanması elzemdir. 

Sağlık turizmi yatırımları geniş kür seçenekleri, 
lüks tesisler ile hizmet verecek duruma geldi

Tevfik Talas / Karaderili Şirketler 
Grubu CEO’su
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Korel Thermal Resort Clinic Spa; 329 
oda-668 yatak kapasitesine sahip, 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi, 
Aromaterapi Merkezi ve kaplıca kürlerinin 
uygulandığı Spa Merkezi ve toplantı 
kongre organizasyonları için 9 toplantı 
salonu ile birlikte hizmet vermektedir. 
SPA merkezimizde; ruh ve vücut sağlığına 
yönelik terapiler, masaj, cilt bakımları, 
çamur banyosu, bitki banyoları, ozon kabini, 
kür programları uygulanmaktadır. Özellikle 
termal havuz ve termal jakuzilerimiz, zihinsel 
ve fiziksel rahatsızlıkların tedavisinde 
tercih edilmektedir. Termal suyumuzun iyi 
geldiği rahatsızlıklar; romatizma, nevralji 
(sinir boyunca yayılan iltihaplar), nevrit 
(sinir ucu iltihapları), spondilit (omurganın 
kireçlenmesi), polinevrit (birden fazla sinirin 
iltihapları), tendinit (tenden iltihabı), artroz 
(eklem kireçlenmeleri), selülit (yumuşak 
doku romatizması), siyatik (siyatik sinirinin 
sıkışması), mialji (kas ağrıları), kadın 
hastalıkları (kronik dönemlerde), polio 
sekeli (çocuk felci sekeli), parapleji (her 
iki alt bacağın felci), kırık çıkık sekelleri, 
kazalardan ve ameliyatlardan kalan sekeller, 

ruhi yorgunluklar, dimağ yorgunluğu, 
bağırsak hastalıkları, böbrek ve idrar yolları 
hastalıkları, kronik sistit, kronik böbrek 
taşları, fonksiyonel yetmezlik ve solunum 
sistemi hastalıklarıdır. Misafirlerimiz 
çoğunlukla şifalı termal suyumuzdan 
faydalanmak ve özellikle bel-boyun fıtığı, 
kireçlenmeler ve genel vücut ağrılarının 
tedavisi için otelimizi tercih etmekte. 
Konuk kitlemiz, yüzde 99 yurt içinden gelen 
misafirlerimizden oluşmakta. Ramazan ayı 
sakin geçerken, yılın diğer ayları yüksek bir 
doluluk ile hizmet vermekteyiz.

Destinasyon oluşturulması ve 
havaalanı ile desteklenmesi sağlık 
turizmi gelirini artıracaktır
Türkiye termal turizm alanında büyük ivme 
kazanmış durumda. Termal suların çok kaliteli 
olduğu ülkemizin topraklarını iyi değerlendirmek 
gerekiyor. Türkiye'de termal kaynaklar dağınıklık 
göstermekle birlikte tesislerin bir araya 
toplanması termal turizm anlamında kolaylık 
sağlayacaktır. Örneğin Çek Cumhuriyeti - Karlovy 
Vary veya Almanya'nın Baden Baden bölgesi 
gibi bir destinasyon oluşturulması ve havaalanı 

ile desteklenmesi; deniz-kum-güneş tatiline 
alternatif olarak sağlık turizmi gelirini önemli 
ölçüde artıracaktır. Termal turizm bölgelerine 
özellikle de Afyonkarahisar'a verilecek destek 
Türkiye'nin termal ve kaplıca başkenti olma 
yolunda ciddi ivme kazanmasını ve ön plana 
çıkmasını sağlayacaktır. Afyonkarahisar'da 10 
yıl öncesine kadar 3 otel mevcutken; bugün 
ortalama 11 bin yatak kapasitesi ile merkezde 
8 ve Sandıklı ilçesinde 3 tane olmak üzere 
toplamda 11 tane 5 yıldızlı termal otel olması 
termal turizminin gelişmesine örnektir. Termal 
turizmde gelişmiş ülkeler arasından ciddi pay 
alınması ülke ekonomimize de katkı sağlayacaktır. 

Divaisib Termal Resort Hotel & Spa olarak, 
Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde 2007 yılından 
bu yana hizmet veriyoruz. 225 oda 450 
yatak kapasitesine sahibiz. 800 kişilik kongre 
merkezimizin yanı sıra farklı ölçülerde 10 adet 
toplantı salonu mevcuttur. Bölgenin en kapsamlı 
Spa merkezine sahibiz. Burada Sıcak Taş Masajı, 
Relax Masaj, Anti Stress Masajı, Cilt ve Vücut 
Analizi, Ozon Terapi, Doktor Balıklar gibi kişiye 
özel birçok uygulamamız bulunuyor. Farklı 
derecelere sahip üç termal havuzumuz var. Aynı 
zamanda odalardaki geniş küvetlere de termal 
su verebiliyoruz. Misafirlerimiz havuzlarda 
veya odalarında termal suyun özelliklerini 
değerlendirebiliyorlar. Bunun dışında açık ve 
kapalı aquaparklı havuzlarımız mevcut. Toplam 
mineralizasyonu 2.283 mg/lt ve çıkış sıcaklığı 
93 santigrat derece olan termomineralli 
suya sahibiz. Termal suyumuz bel ve boyun 
fıtığı, kas, deri, cilt hastalıkları, eklem ağrıları, 
kireçlenme, romatizmal hastalıklar, kısırlık 

gibi tedavi gerektiren hastalık süreçlerine 
olumlu etkilerde bulunuyor. Dinlenme, 
eğitim, konferans, fuar vb. amacıyla gelenler 
olduğu gibi tedavi için de otelimizi tercih eden 
misafirlerimiz oluyor. Belirtilen hastalıklara ek 
olarak genellikle rehabilitasyon çalışmalarını 
destekleyici/tamamlayıcı tedavi için tesisimize 
başvuruyorlar. Otelimizin portföyü genellikle 
orta yaş ve üzeri misafirlerden oluşuyor. İç 
pazar ağırlıklı misafir ağırlıyoruz. Her ilden 
misafirlerimiz var ancak genellikle İç Anadolu, 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden 
tercih ediliyoruz. Yurt dışından ise çoğunlukla 
gurbetçilerimizin yoğunlukta olduğu ülkelerden 
misafirler ağırlıyoruz. Yılın 12 ayı hizmet 
veriyoruz; ancak en yoğun dönemimiz yaz 
tatili dönemi, sonbahar ve kış ayları. Pandemi 
sürecinin olumsuz olarak en çok etkilediği alan 
ne yazık ki yüzde 65 ile hizmet sektörü oldu. 
Bizler de bu olumsuzluklardan sonuna kadar 
etkilendik. Toplamda yaklaşık 6 aylık bir kapalı 
kalma sürecinin ardından faaliyete başladık. 
Covid-19’a karşı aşılanmanın hızlanması ile 
misafirlerimizin de ilgisi tekrar artmaya başladı. 
Şu anki talepler pandemi öncesi kadar olmasa 
da 2022 daha umut verici görünüyor.

Doğu ve güneydoğudaki yatırımlar halen 
istenilen seviyede değil
Zengin jeotermal kaynaklarımız olmasına 
rağmen maalesef ülkemizde termal turizme 

yeterli ilgi gösterilmiyor. Kamu-özel iş birliği 
ile bu konuda, özellikle üniversitelerde 
çalıştaylar düzenlenmesi, tesis yöneticilerinin 
ve çalışanlarının bu konuda üstüne düşenden 
daha fazlasını yapması gerekmektedir.  
Türkiye’de uluslararası standartlarda tesisler 
olmasına rağmen, özellikle Doğu Avrupa 
termal konusunda bizden daha fazla talep 
görüyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri o 
bölgelerde kaplıcalara, otel binasından daha 
fazla önem verilmesi diyebiliriz. Ülkemizin her 
köşesinde farklı özelliklere sahip jeotermal 
kaynaklarımız mevcuttur. 2000’lerden sonra 
tesisleşme hızlandı, ancak daha çok batı 
bölgelerde tesisleşme görülmekte. Doğu ve 
güneydoğudaki yatırımlar halen istenilen 
seviyede değildir. Türkiye’de jeotermal kaynağı 
ile ön plana çıkan çeşitli bölgelere nitelikli 
turizm yatırımlarının sayısının artırılması ve 
profesyonel bir şekilde pazarlama faaliyetlerinin 
yürütülmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra 
otel binalarından daha fazla kaplıcalara özen 
göstermek gerekiyor. Türkiye’de deniz-kum-
güneş üçlüsünden sonra termali ön plana 
çıkarmanın sırası geldi de geçiyor. Termal 
turizm potansiyelimizin öncelikle iç pazarda ve 
daha sonra uluslararası alanda tanıtılabilmesi, 
yayılabilmesi için kamu-özel iş birliği ile belirli 
bir program dahilinde istikrarla ve kararlı bir 
çabayla sürmesi en büyük temennimiz. 

Termal havuz ve jakuzilerimiz, zihinsel ve fiziksel 
rahatsızlıkların tedavisinde tercih edilmekte

Dinlenme, fuar vb. amacıyla gelenler 
olduğu gibi tedavi için de otelimizi
tercih eden misafirlerimiz oluyor

Ümit Uysal / Korel Thermal Resort 
Clinic & Spa Genel Müdürü

Hüseyin Sami Terzioğlu / Divaisib 
Termal Resort Hotel & Spa Yönetim 

Kurulu Üyesi
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Otelimiz, 110 dönüm üzerinde kurulmuş, 246 
çeşitli oda ve 3 villadan oluşmaktadır. 644 
yatak kapasitelidir. 500 metrekare kolonsuz ve 
2 adet küçük toplantı salonumuz mevcut. 11 
bin 500 metrekare SPA alanı, içinde fitness, 
saunalar, Türk hamamları, masaj odaları, tuz 
odası, buhar odası, kar çeşmesi bulunuyor. 
Ayrıca 6 bin metrekarelik Aqua Parkımız da 
hizmet veriyor. Otelimiz hem termal hem de 
yaz tatili için gelen misafirlerimizi ağırlamakta. 
Çeşitli boyutlarda termal su ve soğuk su 
içeren 35 havuzumuz var. Açık havuzlarımız ve 
Aqua Parkımız yaz tatili geçirmek üzere gelen 
çocuklu aileler için ideal bir ortam sağlamakta. 
Gün içinde ve akşamları animasyon ekibimiz 
çocuklara ve büyüklere keyifli, eğlenceli hizmet 
sunmaktalar. Balili terapistlerimiz ise çeşitli 
masaj ritüelleri sunmaktadır. Otelimizdeki 
termal su, 6268 mg/lt mineral değeri ile doğal 
termomineralli termal kaynak suyudur. Bu 
özelliği ile ülkemizin en değerli birkaç termal 
kaynağından biri olup banyo ve içme kürü olarak 
kullanılabilmektedir. Termal havuzlarımızın 
sıcaklığı 38 ve 41 derecedir. Suyumuz 
doğal kaynağından gelmektedir ve hiçbir 
karışıma uğramadan doğal mineral zenginliği 
korunarak misafirlerimize sunulmaktadır. 
Romatizmal hastalıklara ve deri hastalıklarına 
iyi gelmektedir. Misafirlerimiz genellikle 
eklem, romatizmal hastalıklar, yumuşak 
doku romatizmaları, akne tedavisi, sindirim 
ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesi 

amacıyla otelimizi tercih etmektedir. Otelimiz, 
19 Mayıs 2021’de tam faaliyete geçti. Her yaş 
grubundan misafirlerimiz var. Yaz aylarında yaz 
tatili ve termal tatili için gelen misafirlerimizi 
ağırladık. Kış aylarında da yine termal tatili için 
gelecek misafirlerimizi ve toplantı talepleriyle 
şirket misafirlerimizi ağırlayacağız. BN Termal 
Otel olarak, otelcilik hizmetimizi mükemmelliğe 
taşımak adına çalışıyoruz ve profesyonel 
takımımızla, kısa sure önce açılmış olmamıza 
rağmen, bu hedefimize doğru hızla ilerliyoruz. 
Amacımız, Mersin için de büyük bir değer 
olduğuna inandığımız otelimizi, bölgesel bir 
tesis olmanın ötesine, hem ülkemizde bilinir 
hem de yurt dışından misafirlerimizin geleceği 
bir wellness merkezi konumuna taşımak. Bu 
çabalarımızın aynı zamanda Mersin turizmine 
ve bu güzel şehrimizin turizm şehri olarak 
bilinirliğinin artmasına katkı sağlamasını 
hedefliyoruz. 

Dış pazara açılmak için wellness, sağlık çiftliği 
(health farms) konseptini de sunmak gerekir
Termal turizm anlamında önemli potansiyel 
taşıyan ülkemizde, bu alana yeterli ilgi 
gösterilmediği inancındayım. Doğal 
kaynaklarımız çok zengin ancak yalnızca iç pazar 
için yapılacak çalışmalar yeterli değil. Böylesine 
zengin termal suyu olan bu güzel tesislerimiz 
ile kesinlikle dış pazarlara açılmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Gerek iç turizmde gerekse 
dış pazarlardan termal turizmin aldığı payı 

artırmak için en önemlisi, termal turizm algısını 
yanına farklı opsiyonlar koyarak değiştirmektir 
diye düşünüyorum. Özellikle farklı kesimlere 
de hitap etmek ve dış pazara açılmak için 
daha çok wellness, sağlık çiftliği (health farms) 
konseptini de sunmak gerekir. Bunu detoks 
merkezi, sağlıklı yaşam  koçluğu, spiritüel 
çalışmalar ile çeşitlendirmek mümkün. Sağlıkla 
ilgili sunulacak her hizmet özellikle dış pazarlar 
için çok önemli. Birçok Avrupa ülkesinde 
ve Rusya’da devlet belli yaş gruplarının bu 
tip sağlık hizmetlerinden yararlanması için 
teşvikler, destekler vermekte. Bu gruplara 
ulaşmak çok önemli. Tabii ki bunu için yeterli 
alt yapınızın olması gerekmekte. Wellness 
ve SPA ile ilgili yurt dışı  fuarlarına katılmak 
hem tesisimizi tanıtmak hem de ülkemizde 
böylesine kaynaklar olduğunu anlatmak adına 
çok önemli. Devletimizin, Turizm Bakanlığımızın 
da bu konularda destek olması, tanıtım için 
fuarlarda olmamız; yatırımların artmasına 
vesile olacaktır.

Ramada Resort Kazdağları Thermal & Spa 
360 yatak kapasiteli, 121 odalı, 5 yıldızlı, 
uluslararası Wyndham Hotel Group’a bağlı, bol 
ödüllü bir otel. Toplam 3 bin metrekare alana 
sahip Spa’mız, World Luxury Spa Awards’ta 
en lüks Spa seçildi, ayrıca Ace of Mice’ta Ege 
Bölgesi En İyi Toplantı Oteli seçilen otelimiz 
çok sayıda toplantı ve etkinliklere ev sahipliği 
yaptı. Tesisimizin özelliklerinden bahsedecek 
olursak; Spa’mızda çocuklu ve çocuksuz 
olmak üzere iki ayrı termal havuzumuz 
bulunuyor. Bunların ikisinin de önü tamamen 
cam ve bahçe manzaralı, ferah ortamdalar. 
Ayrıca odalarımızın bazılarında da termal su 
var. Termali, Kazdağları’nın bol oksijeni ve 
doğasıyla birleştirip, tam bir sağlık turizmi 
imkanı sunuyoruz. Suyumuzun çıktığı Güre 
kaplıca kaynakları, günümüzden 8 bin yıl önce 
oluşan Kardela volkanının yarattığı çatlaktan 
oluşur. Debisi son derece yüksek olan kaplıca 
kaynağının su sıcaklığı 60-72 santigrat derece 

arasındadır. Suyumuz berrak ve kokusuzdur. 
Güre termal suyu fluorür içeren, sodyumlu, 
sülfatlı termal sular grubuna girmektedir. 
Otelimizde kullandığımız su, yaklaşık 2 
kilometre uzaklıktaki bir kaynaktan, 1.300 metre 
derinden çıkarılan şifalı termal sudur. Ağırlıklı 
olarak hastalıkların kronik dönemlerinde, 
Osteoartrik gibi noninflamatuvar (eklem 
kireçlenmesi gibi iltihapsız romatizmal 
hastalıklar) eklem hastalıklarının, ayrıca kronik 
bel ağrısı, miyozik, tendinit, travma, fibromiyalji 
sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının 
tedavisi için Spa merkezimiz tercih ediliyor. 
12 ay faaliyet gösteriyoruz. Nisan-mayıs ve 
eylül-ekim dönemlerinde toplantı turizmi ön 
plana çıkarken, kışın sağlık amaçlı gelenler, 
yazın ve sömestr döneminde ise aileler 
ağırlıklı. Tesisimize 2 kilometre mesafedeki 
anlaşmalı plajımızla misafirlerimize deniz 
imkanı da sunuyoruz.  Pandemi sürecindeki 
yasaklar, faalieytlerimizi ciddi anlamda etkiledi 
elbette ama önemli olan tüm dünya olarak bu 
salgından bir an önce kurtulmamız. Yaz sezonu 
oldukça yoğun geçti. İnsanlar tatile çıkmayı 
özlemişler. Çünkü tatil bir ihtiyaç değil, aslında 
elzem bir terapidir.

Termal turizmin aldığı payı artırmak için 
kaliteli inşa edilen ve aynı kalitede işletilen 
tesisler elzemdir
Termal turizm anlamında önemli potansiyel 
taşıyan ülkemizde, bu alana gösterilen ilgi ne 

yazık ki pek yeterli değil. Çek Cumhuriyeti 
pazarıyla bizim aramızda çok fark var. Burada 
en önemli etken, ne yazık ki kaliteli işletme 
azlığı. Biz uluslararası zincire bağlı olmamız, 5 
yıldızımız ve çok sayıdaki ödülümüzle insanlara 
bu güvenceyi sunuyoruz ama devlet elindeki 
veya şahsi termal hizmetli oteller / kaplıca 
tesisleri ne yazık ki çok bakımsız haldeler ve 
işletmeleri çok zayıf. Fikrimce, yeni termal 
yatırımlardansa, var olan yatırımlara yenilenme 
ve iyi hizmet verme zorunlulukları gelmeli. 
Daha fazla denetime tabi tutulmalılar. Örneğin, 
biz Wyndham Otel Grubu tarafından her ay 
gizli misafirlerle denetleniyoruz. Marka bir kere 
uyarıyor, düzeltilmezse para cezası kesiyor ve 
yine düzeltilmezse marka elinizden alınıyor. 
Bunun örnekleri ülkemizde yaşandı ne yazık 
ki. Benzeri sistem tüm termal otellere gelmeli. 
Rutin, muhakkak gizli ve habersiz, işinin ehli 
kişiler tarafından denetimler yapılmalı ve 
bunların ciddi yaptırımları olmalı. Termal 
turizmin gerek iç gerekse dış pazarlardan 
aldığı payı artırmak için saydığım denetimler, 
kaliteli inşa edilen ve aynı kalitede işletilen 
tesisler elzemdir. Genel olarak ülkenin güven 
sorununu yıkıcı, yenilikçi pazarlama stratejileri 
ve termalin yanında sunduklarımızı ön plana 
çıkarmamız gerekiyor. Sadece termal suya 
odaklanmaktansa, farkımızı anlatmalıyız. 
Örneğin bizim tesisimizde termale ilaveten 
deniz, doğa, oksijen imkanları sunuyoruz.

Amacımız, otelimizi hem ülkemizde bilinir 
hem de yurt dışından misafirlerimizin geleceği 
bir wellness merkezi konumuna taşımak

Termali, Kazdağları’nın bol oksijeni ve doğasıyla 
birleştirip, tam bir sağlık turizmi imkanı sunuyoruz

Alp Atilla / BN Hotel Thermal & 
SPA Mersin Genel Müdürü

Yağız Öngen / Ramada Resort 
Kazdağları Thermal & Spa Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı
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2015 yılında inşa edilen ve 5 yıldızın tüm 
zarafetini misafirleriyle buluşturan May Thermal 
Resort Spa Afyonkarahisar, Sandıklı, Hüdai 
Kaplıcaları mevkiindedir. 16 bin metrekare 
alana kurulu otelimizde; 376 oda, 7 bin 700 
metrekare alana sahip SPA merkezi, 1.160 
metrekareden 37 metrekareye kadar değişen 
8 farklı toplantı salonundan oluşan Convention 
Center, EUFA standartlarında 3 adet, 1 adet 90 
m – 60 m idman sahası olmak üzere toplam 
4 adet futbol sahası, 5 tane termal, 1 tane 
kaydıraklı, 1 tane yarı olimpik, 4 tane çocuk 
havuzu olmak üzere toplam 11 havuz, bowling, 
bilardo ve elektronik oyunlardan oluşan Game 
Center, disko, ayrıca açık ve kapalı çocuk 
oyun alanları bulunmaktadır. Güçlü termal 
su olanaklarının yanı sıra dünyada az sayıda 
yerde rastlanan çamur banyosu olanaklarıyla 
öne çıkan Hüdai Kaplıcalarındaki tesisimizin 
Termal Spa merkezinde bay, bayan ve karma 
termal bölümler bulunmaktadır. Hüdai 
Kaplıcaları’nı diğer termal bölgelerden ayıran 
en önemli özelliği, ünü tüm dünyaya yayılmış 
olan çamur banyolarıdır. Bu mucizevi çamur 
banyoları 500 metre devam eden jeolojik bir 
çatlağın farklı yerlerinde kaynayıp 68 santigrat 
derecelik sıcaklığa ulaşan şifalı su ile özel şekilde 
hazırlanan toprağın karışımından oluşur. 2 bin 

yıllık şifalı suların ve çamurun vücuda etkileri ve 
faydaları şaşırtıcıdır. Romatoid artrit, ankilozan 
spondilit gibi inflamatuvar romatizmal 
hastalıkların, osteoartrit gibi noninflamatuvar 
eklem hastalıklarının; miyozit, tendinit, 
travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak 
doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı 
tedavi unsuru olarak; ortopedik operasyonlar, 
beyin ve sinirle alakalı cerrahi müdahaleler 
sonrası uzun süreli hareketsiz kalma sonrası 
yapılan mobilizasyon çalışmalarında; 
nörolojik rahatsızlıkların kronik dönemlerinde 
rehabilitasyon amacıyla kullanılır. Pandemi 
süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de olumsuz etki yarattı. Özellikle kitlesel ve 
bireysel seyahat kısıtları zaman zaman hayatı 
durma noktasına getirdi. Seyahat kısıtlarının 
olmadığı ve otelimizi açık tutmamızı engelleyen 
herhangi bir resmi karar bulunmadığı sürece 
gördük ki gerek tatil gerekse iş amaçlı olsun kitle 
her daim seyahate hazır ve istekliydi. Dünyada 
pandeminin geldiği nokta itibariyle özellikle 
aşıya erişimin ve aşılamanın hızlanmasıyla 
birlikte talebin yüksek oranda arttığını ifade 
etmek şüpheye yer bırakmayan bir gerçektir. 
 
Termal turizm olanaklarımıza ayrı bir 
hassasiyet gösterilmeli, dünyadaki talepler 
dikkate alınmalı
Ülkemiz termal kaynaklar bakımından oldukça 
zengin ve potansiyeli yüksektir. Ayrıca ülkemizde 
bu alanda yapılan çok önemli tesis yatırımları 
da bulunmaktadır. Ancak bu alanda dünyadaki 
rekabetin de oldukça yüksek olduğunu göz 
önünde bulundurmak önemlidir. Ülkemizin 
bu güçlü kaynak ve imkanlarla dünyada bu 
alandan daha fazla pay alması sadece tesisler 
ve yatırımcılar noktasında değil, ülkemizin 
turizm gelirlerinin artırılması açısından çok 
büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu 
alandaki çalışmalara önemle eğilmenin çok 

olumlu sonuçlar ve faydalar sağlayacağı 
düşüncesindeyiz. Ülkemizde bu alanda çok 
önemli yatırımlar bulunmakta ve yenileri de 
eklenmekte. Ancak dünyada sağlıklı ve hayat 
kalitesi yüksek bir yaşam talebinin giderek 
arttığı ve ülkemizdeki termal kaynakların 
büyüklüğü göz önüne alındığında termal Spa 
otel yatırımlarının ve ülkemizin bu alandan 
alacağı payın büyüyeceğini kanaatindeyiz. İç 
turizmde termal turizme geçmişten gelen bakış 
açısı; belli bir yaş grubunun tercih ettiği ve bir 
takım rahatsızlıklar için tamamlayıcı tedavi 
amacıyla tercih edilen tesisler iken günümüzde 
bu algı hızla değişmekte. Artık günün rutinini 
sağlıklı, kaliteli bir hayat biçimi ile sürdürmek 
önem kazanmıştır. Bu nedenle günümüz 
temposuna fiziksel ve ruhsal olarak hazır olmak 
önemlidir. Bundan dolayı günümüzde doğal 
kaynakların merkezindeki modern termal Spa, 
konaklama tesislerine olan ilgi her geçen gün 
artmaktadır. Bu algının hızla değişmesinin temel 
nedenlerine bakıldığında şu da görülüyor ki 
termal otellerin, değişen misafir kitlesinin talep 
ve ihtiyaçlarına uygun olanaklar ve hizmetler 
sunması, artan tesis kalitesi kitleyi kendine 
çekmektedir. Bu nedenle iç pazarda; günümüz 
temposuna fiziksel ve ruhsal olarak hazır 
olmanın en doğru ve sağlıklı yolunun termal 
oteller olduğunun ve otel kalitesinin değişen 
misafir kitlesinin talep ve ihtiyaçlarına uygun 
olanak ve hizmetler sunduğu vurgusunun çok 
güçlü yapılması önemlidir. Ülkemizin gerek 
doğal gerekse kültürel miras olanakları turizm 
sektörü adına dünyada çok yönlü olarak 
tanıtılmaktadır, bu tanıtım çalışmalarında 
termal turizm olanaklarımıza ayrı bir hassasiyet 
gösterilmesi, bu alanda dünyadaki taleplerin 
dikkate alınarak bu istikametteki çalışma ve 
yatırımların yapılmasının önem arz ettiğini 
düşünmekteyiz. 

Hüdai kaplıcalarının en önemli özelliği, ünü tüm 
dünyaya yayılmış olan çamur banyolarıdır

Ahmet Yaşar / May Thermal Resort 
Spa Genel Müdürü

Otelimiz Akrones Thermal Spa Convention 
Sport Hotel, Afyonkarahisar şehir merkezine 
10 kilometre, otogara ise 5 kilometre 
mesafede yer alıyor. Tesisimizde bulunan 
ve adını tarihimizden alan Kocatepe, 
Beytepe, Belentepe, Adatepe, Dumlupınar, 
Tınaztepe, Zafertepe ve Karahisar VIP 
toplantı salonlarımız ile iş  toplantısı ve 
davet etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek 
donanıma sahibiz. 16 bin metrekare alan 

üzerine kurulu dev bir merkez olan Aqua 
Munda Spa Wellness Center’da, hem bay 
ve bayanlara özel hem de ortak bölümler 
olmak üzere Spa alanları, özel aile banyoları, 
hamamlar, ozon sauna, çamur uygulamaları, 
macera duşları, tuz odası ve dinlenme 
alanları bulunmaktadır. Sağlık getiren 
suyun mucize dünyasında; kişiye özel 
hizmetlerin sunulduğu Aqua Munda Spa 
Wellness Center’da bedeninizi ve ruhunuzu 
yenileyebilirsiniz. Birçok hastalığa iyi gelen 
termal alanımızda ise şifa bulup, rahatlığın 
ve huzurun keyfini çıkarmak mümkün.

Her mevsim güler yüzlü ve kaliteli hizmet 
anlayışımızla tercih edilen bir oteliz
Termal suyumuzun özelliği, sodyum 
bikarbonat yönünden zengin olmasıdır. 
Bu anlamda solunum sistemi hastalıkları, 
cilt hastalıkları (egzama, akne, psöriasis, 
nörodermit, kronik rezidüel ürtiker), kas-
iskelet sistemi hastalıkları, dejeneratif eklem 

hastalıkları (kireçlenmeler), yumuşak doku 
romatizmaları, bazı inflamatuar romatizmal 
hastalıklar (örneğin ankilozan spondilit, 
romatoid artrit), kalp-dolaşım sistemi 
hastalıkları, mide-bağırsak- metabolizma 
hastalıkları, böbrek ve idrar yoları hastalıkları, 
kadın hastalıkları ve nörolojik hastalıkların 
iyileştirilmesi noktasında termal suyumuzun 
katkısı bulunmaktadır. Otelimiz 12 ay 
boyunca hizmet veriyor. Her mevsim güler 
yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışımızla tercih 
edilen bir oteliz. Yaz aylarında yurt dışından 
gelen misafir talebi daha fazladır. Pandemi 
döneminde hizmet sunumlarımız değişikliğe 
uğradı. Güvenli turizm sertifikasına sahip 
otelimizde tüm covid-19 önlemleri alınmış 
durumda. Genel olarak baktığımızda; 
ülkemiz ulaşılabilirliği, doğal zenginlikleri, 
kültürel mirası ve turizm çeşitliliği ile 
rağbet gören bir ülkedir. Burada hepimize 
düşen görev değerlerimize sahip çıkmak ve 
sürdürülebilir olmasını sağlamaktır.

Birçok hastalığa iyi gelen termal alanımızda 
şifa bulup, rahatlığın ve huzurun keyfini 
çıkarmak mümkün

Şule Tokpunar / Akrones Hotel 
Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü



Hayati Küçük / ARGEPLANO Proje Süreç Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Sağlık turizmi uluslararası alanda sektörün 
yükselen değeri konumunda bulunuyor

 Dünyada farklı içerik ve konseptlere sahip çok 
sayıda turizm çeşidi bulunmakta. Genel olarak 
macera turizminden kuş gözlemciliğine, kış 
turizminden yayla faaliyetlerine, dağcılıktan su 
altı dalış aktivitelerine kadar geniş bir yelpazede 
ele alınabilecek bu alanlara, Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızca listelenen golf turizmi, yat turizmi, 
ipek yolu, kongre turizmi, hava sporları, sağlık ve 
termal turizm gibi başlıklar da eklenebilir. 
 Hemen hemen tüm turizm çeşitlerinin 
insanların kişisel tercihlerine, ilgi alanlarına, 
zevklerine ve eğlence kültürlerine göre 
şekillendiğini biliyoruz. Ekonomik durum, dünya 
konjonktürü, geçmişten gelen alışkanlıklar ve 
yeni trendlere göre yerli veya yabancı turistlerin 
tatil organizasyonlarını planladıkları bir gerçek. 
Turizm sektörünü etkileyen içsel veya dışsal 
sebeplerle ülkelerdeki turizm istatistiklerinin 
dönemsel olarak farklılık gösterdiğini de resmi 
veriler sunuyor bizlere. Hayatın olağan akışındaki 
değişen şartlar veya insan önceliklerindeki 
sıralamalar dahilinde turistlerin tatil 
programlarını iptal ettiklerini veya ertelediklerini 
de görmekteyiz. Bu durum tüm turizm çeşitleri 
için geçerlidir. Ama biri hariç! Sizce bu alan ne 
olabilir? Evet doğru bildiniz: Sağlık Turizmi. Konu 
sağlık olunca akan sular duruyor. Çünkü pek çok 
şeyi erteleyebilirsiniz ama konu sağlıkla ilgiliyse 
erteleyemezsiniz.
 Sağlık alanıyla turizm başlığını 
birleştirdiğimizde çok boyutlu bir hizmet 
sahasının kapıları açılıyor önümüze. Her ne 
koşulda olursa olsun sağlığımızın iyi olması 
birinci önceliğimiz olacağından yola çıkarak, 
sağlık turizminin sürdürülebilir ve negatif dış 
faktörlerden en az kuvvetle etkilenen bir hizmet 
alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz.
 Dünyada ve ülkemizde sağlık turizminin 
önemi son zamanlarda hızla yükselmekte ve 
büyük bir potansiyele sahip alternatif turizm 
çeşidi olarak değerlendirilmektedir.
 Sağlık turizmini, sağlığına kavuşmak veya 
daha sağlıklı olmak için insanların yaşadığı 
ülkeden başka bir yere tedavi veya kişisel bakım 
amacıyla seyahat etmesi olarak tanımlayabiliriz.
Sağlık turizmi sadece hastanelerde veya sağlık 
merkezlerinde tedavi için gidilen bir turizm çeşidi 
olarak değerlendirilmemelidir. Bu alan çok daha 
geniş boyutlu düşünülmelidir.
 Sağlıklı yaşam için destek ve katkı sunan 
her türlü turizm aktivitesini sağlık turizmi 
çerçevesinde kabul etmek gerekmekle 
birlikte sağlık turizmini üç ana başlıkta 

değerlendirebiliriz. Hastanelerde kontrol, 
tedavi, ameliyat vb. işlemler kapsamında ele 
alınan “Tıp Turizmi”; termal turizm tesislerinde, 
kaplıcalarda, talassoterapi merkezlerinde, 
rehabilitasyon, kürleme, dinlenme vb. hizmetler 
sunulan “Termal Turizm”; geriatrik tedavi 
merkezi, doğayla bütünleşik tesisler veya 
yaylalarda sosyal aktivitelerle birlikte uzun 
süreli konaklamaları barındıran “Yaşlı ve Engelli 
Turizmi” bu ana başlıkları oluşturmaktadır. Global 
ölçekte diğer ülkelere göre çok iyi imkanlara ve 
kaynaklara sahip ülkemizde birçok değerli tesis 
bulunmaktadır. Bunlara bir örnek; Yalova’da 
dünyaca meşhur Termal kaplıcalarındaki 2 bin 
200 metre derinlikten geldiği saptanan termal 
suyu, içinde taşıdığı maddeler nedeniyle 1911 
yılında Roma’da yapılan Dünya Termal Suları 
Değerlendirilmesinde Dünya Birinciliği Ödülünü 
kazanmıştır. Ayrıca ülkemizin sahip olduğu doğal 
kaynakları en iyi şekilde kullanarak sektörün 
gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni 
konseptlere sahip çok sayıda yatırım yapılması 
da mümkündür.
 Dünyada sağlık turizminin tercih edilmesinin 
temel sebeplerini tedaviyle birlikte tatil yapma 
isteği, daha kaliteli hizmet alma, alternatif veya 
destekleyici tıp yöntemleriyle sağlığına kavuşma, 
daha sağlıklı olmak için kişisel bakım yaptırma, 
özellikle termal su kaynaklarına sahip bölgelerin 
kendine has pozitif özelliklerinden faydalanma 
isteği gibi çeşitli noktalarla ele alabiliriz. Özellikle 
dünyanın soğuk kuzey bölgelerinde yaşayan 
insanların termal turizm alanına büyük ilgi 
duyduğunu biliyoruz. Proje süreç yönetimi 
mantığı çerçevesinde doğru bir planlamayla 
ve iyi organize edilmiş bir sistemle çok başarılı 
yatırımlar gerçekleştirebiliriz.
 Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından 
yapılan çalışmalar ve yaklaşımlar doğrultusunda 
sağlık turizmi dünyanın hızlı gelişen ve büyüyen 
sektörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
Özellikle gelişmiş ülkeler bu alanda akreditasyon 
ve standartları belirleyen düzenlemeler 
yapmakta, bu turizm çeşidi için gelişen ziyaretçi 
profillerini analiz etmekte ve sağlık turizmine 
yönelik geliştirilen projeleri desteklemektedirler.
 Uluslararası sağlık hizmetleri alanında 
Türkiye’de sunulan hizmetlerin tanıtımını 
yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine 
yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine 
etmek üzere Sağlık Bakanlığı’nca faaliyete 
geçirilen USHAŞ tarafından önemli çalışmalar 
yapılmaktadır. Kurum tarafından sunulan 

bilgilere göre ülkemizin turizm gelirlerinde 
sağlık harcamalarının payı gün geçtikçe 
artmaktadır. 2020 yılı itibariyle bu oran yüzde 4,5 
seviyelerinde gerçekleşmiştir.
 2019 yılında sağlık turizmi kapsamında 
ülkemizde 700 bine yakın hasta sağlık hizmeti 
almıştır. Sağlık ve tıbbi nedenlerle Ülkemize 
gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet 
eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen 
turizm geliri 2019 yılında 1 milyar doların 
üzerinde gerçekleşmiştir. Pandemi etkisinin 
azalması sonrası her geçen zaman zarfında sağlık 
turizminin gelişim göstereceği öngörülmektedir.
 Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği 
klinik branşlar sırasıyla; kadın hastalıkları, iç 
hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, 
genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve 
travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-
burun-boğaz şeklindedir. Burada belirtilen her 
bir başlık kendi içerisinde büyük potansiyele 
sahip iş alanları olarak karşımızda durmaktadır.
 Sağlık turizmi dediğimizde termal turizmi 
de ayrı bir bölüm olarak ele almamız doğru 
olacaktır. Ülkemizin sahip olduğu çok değerli 
termal su kaynaklarının değerlendirilerek 
uluslararası turizm yatırımları açısından özellikle 
kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinden gelecek 
turistlerin hem nitelikli hizmet almalarının 
sağlanması hem de sağlık alanlarında gerekli 
tedavi çeşitliliğinin oluşturulmasıyla büyük bir 
pazar potansiyeli mümkün olacaktır. 
 Sonuç olarak sağlık turizmi içerisinde çeşitli 
alt hizmet başlıklarını da barındıran, insanların 
daha iyi imkanlarda farklı bir ülkede sağlığını 
tekrar elde etmesi için yapılan turizm çeşidi 
olarak hızla yükselen bir sektördür. Sağlık turizmi 
kapsamında bugünü ve geleceği modelleyen 
iş planları oluşturularak ve ülkemizin doğal 
kaynakları en iyi şekilde değerlendirilerek 
sürdürülebilir bir iş ortamında çok başarılı 
yatırımlar gerçekleştirilebilir. 
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Geçtiğimiz haftalarda 
Akdeniz ve Ege’de çıkan 
yangınlardan en fazla 
etkilenen bölgelerden 
Marmaris’te turizm 
sektörü temsilcileri ile 
bir araya gelen Kültür 
ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, 
“Başta Marmaris olmak 
üzere, yangın afet 
bölgesi kapsamındaki 
otellerin başvurularını 
bankalarımız, Bankalar 

Birliğinin de görüşleri doğrultusunda tekrar yapılandıracaklar” 
açıklamasını yaptı. AA’nın haberine göre, kıyı kentlerdeki turizm 
bölgelerinde yatırımcıların finansmanlarıyla ilgili bir sıkıntı oluştuğunu 
aktaran Ersoy, “Ağustos ayından itibaren hazirana kadarki 'ölü sezon' 
dediğimiz dönemdeki kredi anapara ve faizleriyle ilgili 'Nasıl bir 
yapılandırma yapabiliriz, 2023 ve sonrasına nasıl öteleyebiliriz?' gibi 
bankacılarla nasıl esnek çalışabilecekleriyle ilgili fikir birliğinde olduk. 
Bu bağlamda gerekli çalışmaları yapıp hızlı şekilde hayata geçireceğiz. 
İhtiyaç sahiplerini ihtiyaç bazında, firma bazında bankalarımız tek tek 
çalışarak destek olacaklar. Başta Marmaris olmak üzere, yangın afet 
bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız, Bankalar 
Birliğinin de görüşleri doğrultusunda tekrar yapılandıracaklar. Esnek 
şekilde bu dönemi atlatmalarını el birliğiyle sağlayacağız” şeklinde 
konuştu.

Bakan Ersoy: “Yangın afet 
bölgesindeki otellerin başvuruları 
yeniden yapılandırılacak”

Marriott International, 2022'nin sonuna kadar 10 otel açma hedefiyle 
Türkiye'deki portföyünü genişletme planlarını açıkladı. Planlanan 
açılışlarla birlikte, 2022'nin sonuna kadar şirketin Türkiye'deki 
portföyü sekiz pazarda 43 otel ve 7 bini aşkın odaya ulaşacak. Pazara 
yönelik uzun vadeli odağına vurgu yapan şirket, yakın zamanda Four 
Points by Sheraton markası altında iki yeni anlaşma imzaladığını 
duyurdu. Ülkedeki uzun süreli konaklama talebini karşılamak 
için şirketin, uzun dönem konaklama markası Residence Inn by 
Marriott'u, bu yıl içerisinde açılması planlanan Residence Inn by 
Marriott İstanbul Ataşehir oteliyle tanıtması bekleniyor. Orientbank 
Hotel İstanbul, Autograph Collection'ın kısa süre önce gerçekleşen 
açılışının ardından, İstanbul'da iki yeni Autograph Collection otelinin 
daha açılması planlanıyor. The Burdock, Autograph Collection 
2021'de Karaköy’de, Orient Occident Hotel, Autograph Collection 
2022'de İstanbul’da tarihi yarım adada açılacak. 

Marriott International, 
beklenen 10 açılışla Türkiye'de 
büyümesini sürdürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde 15 yerde otel 
yapımı için 49 yıllığına tahsise hazırlanıyor.  Yerli ve yabancı 
yatırımcılara yönelik tahsis duyurusunda teklif verme süresi ise 
15 Eylül olarak açıklandı. Tahsis için hazırlıklar sürerken yapılacak 
olan tesisler içerisinde oteller, restoranlar ve golf tesisleri yer 
alıyor. Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, söz konusu 
yerlerden dikkat çekenler ise şöyle: Tahsis şartnamesinde kış 
sporları ve kış turizmi yönünden Türkiye’nin birinci derecede 
öncelikli yerlerinden olan Sarıkamış turizm gelişme bölgesinde 
3 özel parsel hazırlandı. Bunlardan orman içinde kalan birinci 
parselde 30 bin 289 metrekarelik alana 2 adet 10 metreye 
70 metre büyüklüğünde futbol sahası, 4 adet 20 metreye 40 
metre büyüklüğünde antrenman sahası ile 0.3 emsalle spor 
takımlarına da hizmet verebilecek 300 yataklı 3, 4 veya 5 yıldızlı 
otel yapılması şart koşuldu. Artvin Kafkasör Turizm Gelişim 
Bölgesinde yer alan Balcıoğlu Köyü’nde ormanlık alanda 24 bin 
300 metrekarelik parsel, 290 yataklı, 3 katlı otel yapmak üzere 
49 yıllığına tahsis edilecek. Bursa Tümbüldek Turizm Merkezinde 
Mustafakemalpaşa Derekadı köyünde, orman sınırları içinde yer 
alan toplam 175 bin metrekarelik iki parselde 150’şer yataklı, 
5’er katlı iki otel yapılacak. Kütahya Gediz Muratdağı’nda orman 
arazisinde, yaklaşık 10 bin metrekare alanda 3 katlı 100 yataklı 
termal tesis yapımı koşuluyla 49 yıllığına tahsis yapılacak. Mersin 
Tarsus’ta turizm gelişme bölgesinde oluşturulan, orman sınırları 
içinde yer alan, 2,5 milyon metrekarelik özel parselde 2 adet 18 
delikli golf tesisi, 9 delikli golf antrenman tesisi; 2 bin yataklı 4 veya 
5 yıldızlı otel ya da tatil köyü, golf klübü ile bin yataklı personel 
lojmanı yapımı karşılığında tahsis edilecek.  

Turizm Bakanlığı, 15 yeri 
49 yıllığına tahsis ediyor  

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.

Erkan Yağcı: “Çok farklı bir 
turizm anlayışı bizi bekliyor”
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Yatırımcılar, son yıllarda önemli kış 
merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na gelen 
turist sayısındaki artış ile birlikte bölgeye 
yönelmeye başladı. Erciyes’te 13 olan otel 
sayısının yeni yapılacak olanlar ve inşası için anlaşılan otellerle birlikte 
25’in üzerine çıkması bekleniyor. Şu anda devam eden yaklaşık 650 
milyon liralık bir otel yatırımları olduğunu belirten Erciyes AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, şunları söyledi;  “Her geçen yıl yeni 
oteller zincirimize dahil olarak, Erciyes Kayak Merkezi’nin bünyesinde 2 
bin 200 metrelik irtifada hizmet vermeye başlıyorlar. Şu anda devam eden 
yaklaşık 650 milyon liralık bir otel yatırımımız var. 3 yıl içinde mevcutta 
1500 olan yatak kapasitemiz 3 bin 500’e çıkacak. Diğer parsellerin de 
ortalama 5 yıl içinde tamamlanmasıyla ilave 1,2 milyar lira yatırım daha 
alacak Erciyes. Hedefimiz, 5-6 yıllık bir zaman zarfında Erciyes’teki yatak 
kapasitesini 8 bine çıkarmak.” 

Doğal kaynakları bolca tüketen ve 
karbon emisyonu oluşumuna sebep 
olan sektörlerden biri de Gıda Endüstrisi. 
Tarımsal açıdan bakıldığında da, küresel 
sera gazı salınımında tarımın ortalama 
yüzde 24’lük payı bulunuyor ve son 
verilere göre bu sektörden kaynaklanan 
salınım 2050 yılına kadar yüzde 50-90 
artacak. Gastronomi Turizmi Derneği 
tarafından yapılan açıklamaya göre; insanların beslenme alışkanlıklarını 
değiştirmediği sürece, Paris İklim Zirvesi hedeflerini tutturmanın 
mümkün olmadığı belirtilerek, beslenme alışkanlıklarında değişim çağrısı 
yapılıyor. Sürdürülebilir gastronomi, bu noktada ihtiyaç duyulan tarım 
ve gıda devriminin yaratıcılarından biri haline geliyor. Sürdürülebilir 
gastronomi, yemeğin hazırlanma aşamasında hiçbir doğal kaynağın boşa 
harcanmamasını, bilinçli ürün seçimini ve üretimin gelecekte de çevreye 
ve sağlığa zararlı olmayacak şekilde devam ettirilmesini vurguluyor.

Erciyes'in otel sayısı, 
13'ten 25'e çıkacak

Tarım ve gıda devrimi, 
sürdürülebilir gastronomi ile 
mümkün…

Türkiye’de 13 markası 
bulunan Accor, Türkiye’deki 
otel sayısını 57’ye yükseltti. 
Accor, Mövenpick Hotel 
Trabzon, Mövenpick Bursa 
Hotel and Thermal Spa, 
Mercure Trabzon ve ibis 
Styles İstanbul Merter 
otellerini de hizmete soktu. 

Trabzon Havalimanı'na 5 dakika uzaklıkta bulunan Mövenpick 
Hotel Trabzon 149 oda, 29 süit ve 1 “Presidential Suit” ile 
hizmet veriyor. Accor’un yatırımlarına eklediği bir diğer otel olan 
Mövenpick Hotel & Thermal Spa Bursa, 12 premium oda, 6 süit 
ve 2 “Presidential Suit” olmak üzere özel olarak dekore edilmiş 
136 zarif oda ile hizmet veriyor. 

DoubleTree by Hilton'un, 
İstanbul Ataşehir’deki yeni 
otel’i 1 Eylül itibarı ile kapılarını 
açtı. Ataşehir’in en çok tercih 
edilen AVM’lerinden Brandium 
AVM’nin yanında ve bölgedeki 
diğer AVM’lerin de çok yakınında 
yer alan DoubleTree by Hilton 

İstanbul Ataşehir, otelin lobi alanının, restoranının ve tüm odalarının 
yenilenmesiyle, Hilton standartlarında şık ve modern bir konsepte 
kavuştu. İş ve şehir oteli olmasının yanında SPA merkezi, açık ve kapalı 
havuz alanlarıyla misafirlere keyifli anlar yaşatırken, panoramik deniz 
veya şehir manzarası ile bütünleşen odalarındaki özel çalışma alanları 
rahat bir çalışma ortamı vaat ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
30 dakika mesafede olmasıyla da dikkat geçen DoubleTree by 
Hilton İstanbul  Ataşehir Otel & Konferans Merkezi’nin birbirinden 
lezzetli menüsü ile yenilenmiş ana restoranı Brasserie A la Turca 
ve Spica 15 Lobi Bar gün boyunca sosyal etkinliklere ev sahipliği 
yapabileceğiniz bir ortam sunuyor. DoubleTree by Hilton Istanbul 
Ataşehir Otel & Konferans Merkezi Genel Müdür’ü Cemal Hoşgül, 
‘’İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yükselen değeri Ataşehir’de bu 
özel oteli açmaktan mutluluk duyuyoruz. Baştan sona yenilediğimiz 
genel alanlarımız, restoranımız ve lobi barımızla Anadolu Yakası’nın 
en büyük konferans salonuna sahibiz. Ataşehir’deki bu özel otelimizin 
Hilton standartlarında sunacağı hizmetlerle hem iş dünyasına hem 
de seyahat severlere yenilik getireceğine inanıyoruz.’’ dedi.

Anadolu Yakası’nın En Büyük Toplantı Olanakları
DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir Otel & Konferans Merkezi, 
küçük samimi toplantılardan büyük kurumsal toplantılara, düğünlere 
ve sosyal etkinliklere kadar tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için İstanbul 
Anadolu Yakası'nın en büyük toplantı olanaklarına sahiptir. 15 
toplantı salonunun yanı sıra biri Anadolu Yakası'nın en büyüğü olan 
2 balo salonuna sahip olan otel, toplantı salonları ile tek seferde 30 
ile 1700 arası misafir ağırlayabilmektedir. 14 ila 1584 m2 arasında 
değişen tüm toplantı salonları en yeni teknik ve ses ekipmanlarıyla 
donatılmıştır.

Kaz Dağlarının eteklerindeki 
Yeşilyurt Köyü’nün en tepesinde 
yer alan Pinecone Boutique 
Hotel, Gelin Damat Dergisi 
tarafından Yılın Butik Balayı Oteli 
seçildi. Doğanın içinde enfes 
manzarası, içi bohem konseptte 
yenilenen odaları, Kuzey Ege’nin 
benzersiz lezzetlerini sunan 

mutfağı, sahnesinde chill canlı müzikleri, açık hava ateş kuyusu 
ile hem sakin bir tatil isteyenlere hem de bu sakinliğin içinde 
eğlenmeyi arzulayanlara farklı bir butik otel tatili deneyimi 
sunuyor. Aynı zamanda yoga ve inziva kampları için de sıkça 
tercih edilen butik otel, güvenli turizm sertifikası olması, evcil 
hayvan kabul etmesi ve doğaya saygılı işletme modeliyle de 
dikkat çekiyor.

Accor Otel Grubu, Türkiye’deki 
yatırımlarına yenilerini ekledi

DoubleTree by Hilton İstanbul 
Ataşehir Otel & Konferans 
Merkezi kapılarını açtı

Pinecone Boutique Hotel, 
“Yılın Butik Balayı Oteli” seçildi
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Uluslararası Düğün Profesyonelleri 
Derneği’nin (IADWP) Avrupa ve 
Asya Sorumlusu Murtaza Kalender, 
Kemer Belediye Başkanı Necati 
Topaloğlu’nu ziyaret etti. Murtaza 
Kalender, yaptıkları faaliyetler 
hakkında Topaloğlu’na bilgi 
verdiklerini açıklayarak, “Kemer için 
iş birliği yapmak istiyoruz” dedi. Düğün turizminin dünyada 300 milyar 
dolar hacmi olduğunu hatırlatan Kalender, “Bir etkinlikte ortalamada 250 
bin dolar harcama yapılabiliyor. Amacımız buraya düğün profesyonellerini 
getirmek. Dernek olarak yüze yakın ülkede aktif üyemiz var. 45 ayrı 
ülkede yönetici başkanlıklarımız var. Bu başkanları ülkemize getirerek 
düğün organizasyonlarından bölgede hakkettiği hizmeti almasını 
istiyoruz. Kemer’de yeni otellerin açılması düğün turizminde önemli bir 
rol alır. Artık düğün yapanlar lüks otelleri tercih ediyorlar. Bu anlamda da 
yeni yapılan otellerin düğün turizm için çok önem arz ettiğini belirtmek 
isterim” şeklinde konuştu.

Turizm teşvik belgesi de alan 
Arma Turizm 2022 sezonuna 
yetiştirmeyi amaçladığı oteli 
180 yatak olarak planlıyor.  
Çanakkale merkez ilçeye 
bağlı Erenköy beldesinde 
inşası devam eden otelin 
yatırım bedelinin 35 milyon 
TL’yi geçebileceği bildirildi. İnşaat tamamlandığında 4 yıldızlı 90 oda 
ve 180 yatak kapasitesi ile hizmet vermesi planlanan otel konumu ve 
manzarasının yanı sıra hijyen ve temizliğe önem verdiği önemle fark 
yaratmayı planlıyor. Konaklamanın yanı sıra düğün, nişan, doğum günü, 
bayi toplantısı gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapmayı planlayan 
otel 2022 sezonunda hizmet vermeye başlayacak.

Wanda Hotels & Resorts'un ilk yurt 
dışı yönetim oteli olan Wanda Vista 
İstanbul'un rezidansları 7 Ağustos'ta 
kapılarını açtı. Wanda Hotels & Resorts'un 
Çin'deki en güçlü turizm girişimi Wanda 
Vista'nın ilk açık deniz yönetim projesi 
olan Wanda Vista İstanbul, aynı zamanda 
Batı dünyasına "Pure Oriental Delight" 
konseptini sunan ilk proje olma özelliğini 
de taşıyor. Wanda Vista'nın rezidansları, 320 oda ve daire seçenekleriyle 
lüks bir evin konforunu, üst düzey bir otelin üstün hizmet ve olanaklarıyla 
birlikte sunuyor.

Kemer’in destinasyon 
düğünlerinden pay alması 
hedefleniyor

Çanakkale Arma Turizm’den 
4 yıldızlı 180 yataklı otel projesi

Batı dünyasına "Pure Oriental 
Delight" konseptini sunan ilk 
proje kapılarını açtı

ORC grup inşaat Limited Şirket mimarı Onur Cemali, Ankara’da 
Meclis’e ve Kızılay’a yakın konumda yer alan otel projelerine ilişkin 
bilgilendirmede bulundu. Cemali, 116 yataklı otel projeleri için 
şunları söyledi; “Otelimiz, insanların konforlu bir şekilde kalabileceği 
ve konsepti ile öne çıkacak bir şehir oteli olarak tasarlandı. 
Konumumuz aynı zamanda hastanelere de çok yakın mevkide yer 
almakta.  Oda sayısı 58 ve 116 yatak olarak belirlenen otelimizin 3 
veya 4 yıldız olması planlanıyor. Açılış tarihimiz 2022 sonuna doğru 
olacak. İnsanların ortak alanlarda 24 saat vakit geçirebilecekleri, 
modern bir lobisi bulunan Avrupa’daki otellerle uyumlu bir otel 
tasarımı hazırladık.  Zemin + 5 kat + bodrum olarak tasarlanan 
otelimizde kapalı otopark, araç asansörü, toplantı salonları yer 
almakta. Çok büyük toplantı salonlarımız olmayacak, daha çok özel 
toplantılar için alanlarımız bulunacak. Diğer otellerden biraz daha 
farklı olan otelimizde 7/24 açık alanların aynı zamanda ofis olarak 
da kullanabileceği ofis + kafe tarzı bir lobimiz yer alıyor.  Hedeflenen 
pazar ise Ankara’ya kısa yada uzun dönemliğine gelen iş insanlarıdır.  
Otelimiz, acil konaklama ihtiyaçlarını şehir içinde çok kolay bir şekilde 
giderebilecekleri bir tesis…”

Dedeman Hotels, Düzce’nin 
konut markası Algün 
Constructions iş birliğiyle, 
yeni bir otel projesine 
imza atıyor. Düzce'de Alg 
Constructions ve Esas 
Gayrimenkul ortaklığında 
hayat geçirilecek olan 
Algün World Dedeman, 

Karadeniz’in en büyük karma yaşam projesi Algün Park’ta yer 
alacak. 5 yıldızlı otelin işletmesini Dedeman Hotels & Resorts 
gerçekleştirecek. Dedeman Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Banu 
Dedeman ile sözleşme imzalayan Algün Constructions Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihat Algün, Düzce’ye yeni bir marka getirmenin 
gururunu yaşadıklarını söyledi. 

Kemer İcra Dairesi 
Müdürlüğü, Antalya'nın 
Kemer ilçesinde Deniz 
Caddesi'nde yer alan 2 katlı 
butik oteli ihaleyle satışa 
çıkarttı. 13 yıllık olduğu 
bildirilen otel bodrum kat 
ve zemin kat olmak üzere 2 
kattan oluşuyor. 13 milyon 

760 bin 280 lira değer biçilen otelin ilk satışı 28 Ekim 2021 
tarihinde Saat 11.00'de Merkez Mahallesi Yalı Caddesi Kemer 
Belediye İçi Kültür Salonu Kemer/Antalya adresinde yapılacak.

Onur Cemali: "Avrupa’daki 
otellerle uyumlu bir otel 
tasarımı hazırladık"

Yeni Dedeman oteli için 
imzalar atıldı 

Antalya'daki 2 katlı butik otel 
icradan satışa çıkarıldı
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Uygur Tour Karadereli Şirketler Grubu'nca işletilen Kütahya Emet Termal 
Otelin yeni işletmecisi için gerçekleştirilen ihaleyi Balıkesir merkezli Han 
Otel Turizm Şirketi kazandı. Mülkiyeti Kütahya Emet Belediyesi'ne ait 
olan 196 yatak kapasiteli termal otel için yapılan ve 6 firmanın katıldığı 
ihalede, en yüksek fiyat olan 201 bin TL teklif veren Balıkesir merkezli Han 
Otel Turizm Şirketi işletme hakkını kazandı. 

Turizm sektöründe işletmelerin ve paydaşların çevreye dost yaklaşımlar üretmesi, turizmin geleceği 
açısından büyük önem taşıyor. HIS Travel Genel Müdürü H. Emre Özkur, sürdürülebilir turizmin önemine 
dikkat çektiği açıklamasında, “Sürdürülebilir turizm; turizmin günümüzdeki ve gelecekteki ekonomik, 
sosyal ve çevresel etkilerini tüm detaylarıyla göz önünde bulundurur. Ayrıca sürdürebilir turizmi sektörün, 
ekolojik dengenin ve ziyaretçileri ağırlayan toplulukların ihtiyaçlarını belirleyerek buna cevap veren 
bir turizm yaklaşımı olarak da nitelendirebiliriz” dedi. “HIS Travel olarak, 12 aya yayılmış turizm yapan, 
turizm çeşitliliğine servis veren oteller ve iç turizme sürdürülebilirliği temele alan oteller inşa ediyoruz,” 
diye devam eden Özkur, “Örneğin Kapadokya ve Pamukkale bölgesinde inşası devam eden Hilton ve 
Marriott otellerimizin sürdürülebilirlik konusunda hassas kuralları var. Sadece otel değil; yurt dışı eğitim, 
cruise turizmi, vize hizmetleri, lüks turizm ve kurumsal seyahat hizmetleri gibi çalıştığımız diğer turizm 
katmalarında da sürdürülebilirlik konusuna hassasiyetle yaklaşıyoruz. Doğa-turizm-gezgin üçgeninde 
çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyor, ayrıca sosyal medya 
hesaplarımızdan ve hisglobal.com.tr’nin blog sayfasından da bu konuda sıklıkla içerikler üreterek konuya 
dikkat çekmeye özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Belek kumsalı olarak anılan bölgenin 
Boğazkent mevkiinde geçtiğimiz günlerde 
EKAD üyeleri tarafından yapılan yuva 
kontrolleri sırasında, Port Nature Luxury 
Resort Hotel'in kullandığı kumsalda, yuva 
üzerine konulan ahşap yürüme bandının 
altında yaklaşık 62 yavru deniz kaplumbağasının sıkışarak öldüğü 
belirlendi. Boğazkent'teki Orange County Resort Hotel'in kullandığı 
kumsalda ise yürüme bandı altında kalan yuvadan çıkan 71 yavru deniz 
kaplumbağası ise son anda canlı kurtarıldı. İlgili otellerin sezon başında, 
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personelince getirilen deniz 
kaplumbağalarının korunmasına ilişkin genelgeyi imza karşılığı teslim 
aldığı ortaya çıktı. Yavru kaplumbağa ölümlerinin ortaya çıkmasının 
ardından üç ayrı kurum tarafından soruşturma başlatıldı. 2021-2022 
yılı için belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri'ne göre, 
caretta caretta ölümlerinin olduğu otele yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın 
ceza kesilmesi gündemde. 

Kütahya Emet Termal otelin 
işletme hakkını Han Otel 
kazandı

Turizmde çevre dostu yaklaşımlar, 
turizmin geleceği açısından önem taşıyor

Caretta caretta ölümleriyle ilgili 
iki otele soruşturma 

Yatırımı İzmirli iş adamları Semih Peköz, Oğuz Kağan Yurdakan ve 
Sıtkı Kayalı tarafından yapılan Unique Life Style Hotel, Kuşadası’nda 
kapılarını açtı. Şu ana kadar 7 milyon dolar harcanan 10 dönüm 
üzerine kurulu otele, ilave alanlar için de 3 milyon dolar yatırım 
yapılacağı kaydedildi. 56 odalı Unique Life Style Hotelin yatırımcıları, 
yıllık 20 bin geceleme beklediklerini ifade etti. Misafire özel tatil 
deneyimi sunmayı hedefleyen otelin 12 ay açık kalacağı belirtildi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 
bulunan 175 dönüm araziyi otel yatırımına tahsis ettiğini 
duyurdu.  Söz konusu alana teklif vermek için son tarih 15 Eylül 
olarak açıklandı. İki parsele 0,30 emsalle her biri 150 yataklı ve 
5’er katlı 2 otel yapılacak. İki parsele yapılacak 5 yıldızlı otel için 
33 milyon TL, 4 yıldızlı otel için 22,8 milyon TL ve 3 yıldızlı otel için 
de 17 milyon TL yatırım maliyeti öngörüldü.

Unique Life Style Hotel, yıllık 
20 bin geceleme hedefliyor

Bursa’daki 175 dönüm arazi, 
otel yatırımına tahsis edildi

H. Emre Özkur
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Milli Emlak Şefliği, Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesinde 
bulunan 4 parsel araziyi ihaleye çıkardı. 245 ada 3, 4 ve 5 parselde 
bulunan ve her biri 1.050 metrekare büyüklüğündeki üç arazi için 3 
mil 413’er bin lira, 245 ada 6 parselde bulunan 1.1167 metrekare 
arazi için ise 3 milyon 793 bin lira muhammen bedel belirlendi. Söz 
konusu arazilere ilişkin ihaleler 26 Ağustos 2021 tarihinde 10.00 – 
11.300 saatleri arasında yapılacak.

İnşaatçı Ali Ağaoğlu ile KKTC’de kumarhane ve otel işleten Besim 
Tibuk’un, 15 yıllık hayali olan proje onaylandı. Daha önce Sinpaş’ın 
Marmaris’teki Kızılbük koyuna dikeceği yüzlerce villa ve oteli kapsayan 
yarım asrı aşkın projesi için “ÇED gerekli değildir” kararı verilmişti. 
Bu karar ardından Besim Tibuk’un Net Holding’i, Borsa İstanbul’a 
ÇED raporunun kabul gördüğünü bildirdi. Gazete Duvar'dan Bahadır 
Özgür'ün özel haberine göre projenin yapılacağı özel mülk olan arazi, 
Milas İlçesi’ndeki Mandalya Körfezi’nin kıyısında bulunuyor. Bodrum 
merkeze 25, havaalanına 5 kilometre uzaklıkta; 9 milyon 700 bin 
metrekare büyüklüğünde. Bunun 4 milyon 454 bin 395 metrekaresi 
yapılaşacak. Konutları, villaları, otelleri, AVM’leri, mağazaları, banka 
şubeleri, otoparkları, oyun alanları, spor kompleksleri, su oyunları 
parkı, kahveleri, poliklinikleri, okulları, sinema salonları ile bir kasaba 

planlanıyor. Ağaoğlu-Tibuk ikilisi konut 
ve villa satışlarından toplam 1,1 milyar 
dolar, otellerden ve tesislerden de 
yıllık 12,9 milyon dolar kar bekliyor. Bu 
hesaplar 2013’te yapıldığını belirten 
Bahadır Özgür, projenin gerçekleşmesi 
durumunda çevreye olacak etkileriyle 
ilgili ise şu ifadeleri kullandı: “Besim Tibuk, Net Holding’in sitesinde 
yaptığı açıklamada, 30 bin kişiden bahsediyor. Milas merkezin 
nüfusunun 150 bin civarında olduğu düşünülürse, “yeni bir kent 
kuruyorlar” sözü abartı olmaz. Haliyle tıkış tıkış Bodrum-Milas arasına 
kondurulacak bu kadar nüfusun tüketimi ve atıkları da problem. 
Özellikle su, çevreye verilecek zararların başında geliyor.”

Açıldığı günden bu yana kalitesi, ambiyansı ve sunduğu hizmetlerle birçok 
ödüle layık görülen Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, her yıl 
dünya çapında mükemmel kalitede hizmet sunan otel ve Spa merkezlerini 
değerlendiren Haute Grandeur Hotel & Spa Awards tarafından toplam 6 
kategoride ödüllendirildi. Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus 
“Best Lifestyle Hotel on a Global Level”, “Best Honeymoon Hotel in 
Europe”, “Best Wedding Hotel in Europe”, “Best Leisure Hotel in Turkey” 
ödüllerini toplarken, The Spa ise “Best Spa Destination on a Global Level” 
ve “Best Signature Spa Treatment in Turkey” ödülleriyle başarısını bir kez 
daha dünya çapında kanıtladı. Kaş’ta bulunan deniz manzaralı 

araziler satışa çıkarıldı

Ali Ağaoğlu ve Besim Tibuk, “Turizm Kenti” için onay aldı

Four Seasons Hotel Istanbul At 
The Bosphorus ve The Spa’ya 
Haute Grandeur’den altı ödül   

Çeşme’deki Radisson 
Blu Resort & Spa 
Çeşme Oteli’nin yeni 
Genel Müdürü Fikret 
Yüksel oldu. 25 yılı aşkın 
otelcilik tecrübesiyle 
Yüksel, 2000 yılından 
bu yana Radisson Otel 
Grubu bünyesinde farklı 
otellerde de yöneticilik 
yapan Yüksel, otelcilik 
deneyimini Radisson Blu 
Resort & Spa Çeşme’de 
aktaracak.

Mülkiyesi Sivas İl Özel İdaresine ait, 32 bin 450 metrekare 

büklüğündeki turizm-ticaret-konut imarlı arazi kapalı teklif 

usulüyle satışa sunulacak.  81 milyon 140 bin lira muhammen 

bedel, 2 milyon 434 bin lira da geçici teminat tutarı belirlenen 

arazinin ihalesi ise 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30’da 

gerçekleştirilecek. 

Fikret Yüksel, Radisson Blu 
Resort & Spa Çeşme’nin yeni 
Genel Müdürü oldu

Sivas’ta bulunan turizm arazisi 
81 milyon liraya satışa çıkarıldı
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Temmuz 2021’de teşvik alan 
firmaların listesini yayınladı. Buna göre toplamda 10 firma, yeni 
yatırım amaçlı otel projelerine yönelik teşviklerden yararlandı. Oteller 
için verilen teşviklerde modernizasyon amaçlı verilen teşvik ise 
olmadı. Temmuz ayında yeni turizm yatırımları amacıyla 10 firmaya 
verilen teşvik tutarı 204 milyon 304 bin 156 TL oldu. Temmuz ayında 
yeni yatırım için teşvik verilen iller, Antalya, Aydın, Bursa, Düzce, 
İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Tekirdağ ve Yozgat olarak açıklandı. 
Yeni yatırım için teşvik alan projelerden altısı  3 yıldızlı, biri 5 yıldızlı, 
üçü ise butik otel kategorisinde yer aldı. Temmuz ayında 14 firmanın 
ise teşvik belgesi iptal edildi. Belgesi iptal edilen firmalardan on ikisi 
İstanbul’da, biri Muğla’da, biri ise İzmir’de yer alıyor. 

İstanbul’da bir hastane modernizasyon amaçlı teşvik aldı
Temmuz ayına yönelik yatırım teşvikleri listesine göre, İstanbul’da 
yer alan bir hastane modernizasyon amacıyla teşvik belgesi aldı. 75 
yataklı hastane için verilen teşvik tutarı ise 12 milyon 731 bin 200 TL 
oldu. Düzce’de bulunan bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin 
ise teşvik belgesi iptal edildi. 

Temmuz 2021’de 10 turizm projesi yatırım teşviklerinden yararlandı

 TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (TEMMUZ 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ KATEGORİ YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (₺)

ANTALYA TANER ÇELİKOSMAN ÜNLÜ ADİ ORTAKLIĞI KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 80 5.385.212

AYDIN TNR TURİZM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM BUTİK OTEL 50 15.160.626

DÜZCE ÖNCÜ ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 76 5.319.416

BURSA DYC TURİZM İŞLETMECİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 150 35.909.040

İSTANBUL TRİP İSTANBUL GAYRİMENKUL VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM BUTİK OTEL 64 13.628.905

İZMİR
LAL YAPI TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ
KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 38 6.000.000

MARDİN
AKGÜLÜM İNŞAAT GIDA TEKSTİL OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 72 7.100.000

MERSİN BEKİROĞLU ZEKİ MERTS TURİZM OTELCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM BUTİK OTEL 144 15.994.700

TEKİRDAĞ ARİN KAFETERYA İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 132 12.409.062

YOZGAT EMA HOTEL TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 5* 208 87.397.195

TOPLAM 168.395.116

MODERNİZASYON İÇİN TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (TEMMUZ 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ KATEGORİ YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (₺)

İSTANBUL İSTANBUL GELİŞİM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON HASTANE HİZMETLERİ 75 12.731.200

 TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLEN FİRMALAR (TEMMUZ 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ KATEGORİ YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (₺)

İSTANBUL AZAK OTELCİLİK SEYEHAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM 4* 192 4.949.469

İSTANBUL KÖRFEZ CAFE ONUR ALPOZAN KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 20 1.035.600

İSTANBUL AKTON YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM 4* 336 24.681.189

İSTANBUL MB BAĞDATLILAR OTELCİLİK TURİZM SERACILIK İNŞAAT SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM 4* 134 9.235.000

İSTANBUL REALSTAR SULTANAHMET OTELCİLİK TURİZM LTD. ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM 4* 132 5.893.100

İSTANBUL TBA TURİZM YATIRIM VE TİCARET A.Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 56 3.228.950

İSTANBUL TOPERLER YAPI İNŞ. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM BUTİK OTEL 60 5.825.417

İSTANBUL TOPERLER YAPI İNŞ. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM BUTİK OTEL 80 6.196.107

İSTANBUL NURU OLÇAY KOMPLE YENİ YATIRIM 4* 260 15.835.940

İSTANBUL TEKSEM TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM 5* 1.696 25.535.680

İSTANBUL HALİS OĞLAKÇI TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM 3* 48 2.754.000

İSTANBUL DUYSER TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. MODERNİZASYON LOKANTALI OTELLER 94 7.636.079

İZMİR
ENCOREİST LÜKS SEGMENT ÜRÜN PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM SAN. VE 

TİC. A.Ş.
KOMPLE YENİ YATIRIM 1* 30 1.574.681

MUĞLA UFUK TURİZM İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOMPLE YENİ YATIRIM TATİL KÖYLERİ 196 46.591.637

TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLEN FİRMALAR (TEMMUZ 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ KATEGORİ YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (₺)

DÜZCE FİZEMA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM
Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Merkezi 
300 HASTA/GÜN

2.433.237

OTEL YATIRIMLARI

HASTANE & ÖĞRENCİ YURDU YATIRIMLARI 
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OTELLER & YATIRIMLAR MAKALE

Oğuz Tunçbilek / Otel Gelir Yönetimi Danışmanı
YieldXpert | Otel Gelir Yönetimi Danışmanlığı

Otellerde online kanalların ve gelir yönetiminin önemi
 Otellerde gelir yönetimi (Revenue 
Management), ülkemizde çok bakir bir konudur. 
Gelir yönetimi stratejilerini tam anlamı ile 
uygulayan ve gelir yönetimi sistemleri kullanan 
otel sayısı çok azdır. Çoğu otel yöneticisinin 
ve otel sahibinin gelir yönetiminden anladığı, 
kendisi tarafından verilen, arkasında hiç 
bir analitik bir çalışma olmayan fiyatların 
uygulanması ve sadece kendi seçtiği kanalların/
acentelerin/şirketlerin kullanılmasıdır. Bu 
yüzden otel yöneticileri ve otel sahipleri 
birçok gelir artırımı fırsatını kaçırırlar, hatta 
kaçırdıklarının farkında bile değillerdir. 

 Halbuki gelir yönetimi, doğru odayı, doğru 
misafire, doğru fiyata, doğru zamanda, en 
kârlı kanal aracılığı ile satmaktır. Kısaca, en 
yüksek geliri ve kârlılığı sağlamak için yapılan 
talep yönetimidir. Donanımlı bir gelir yönetimi 
uzmanı, talep yönetimi yaparken, otelinin 
geçmiş ve şimdiki rezervasyon trendlerini, 
gerçekleşmiş doluluk oranlarını, ortalama 
fiyatlarını, misafir profilini, kaynak pazar, 
kanal ve segment performanslarını, pazar 
payını, pazardaki otellerin pozisyonları gibi 
göstergelerin analizi ile halihazırdaki ve ileriye 
dönük trendlerin analizini yaparak strateji 
oluşturur ve takibini yapar. Bu analizleri 
yaparken, otele rezervasyon gelen tüm 
kanalları/segmentleri göz önünde tutar. 
Uygulayacağı stratejilerle, yüksek sezonda, 
yüksek ortalama fiyat getiren ve az maliyetli 
(komisyonlu) kanallarda otelini öne çıkarmaya 
çalışır. Talebin düşük olduğu sezonlarda ise, 
gelir gelen her kanala yoğunlaşır ve kanal 
maliyeti geliştirdiği strateji dahilinde olan, her 
kanaldan rezervasyon almak için gelir yönetimi 
taktikleri uygular. 

 En hızlı geliştirilebilen kanallar online 
kanallardır, yani otel web siteniz ve bookingcom, 
expedia, odamax, otelz gibi online seyahat 
acentelerinden (OTA) bahsediyoruz. Oteli 
online platformlarda kurup ve web sitesi yaratıp, 
bilgi ve fiyatları girmek, online kanallardan gelir 
elde etmek için yeterli değildir. Online kanallar, 
emek ve zaman harcandığında, yani doğru 
yönetildiğinde, size istediğiniz finansal getiriyi 
sağlar. Düzenli içerik ve görsel güncellemesinin 
yapılması, rekabetçi fiyatların sunulması, fiyat 
paritesinin sağlanması ve OTA pazar müdürleri 
ile sağlıklı iletişimin kurulmasıyla OTA’lardan 
verim alabilirsiniz. Aynı şekilde kendi otel 
web sitenizden gelir akışı sağlamak için, web 
sayfanıza oteliniz ve otelinizin çevresi ile alakalı, 
devamlı güncellenen, kaliteli içerik ve görsel 
yüklemeniz, online rezervasyon motoru ile 
basit adımlarla rezervasyon yapılmasına imkan 

vermeniz, web sitenize özel kampanyalar 
ve rekabetçi fiyat stratejileri uygulamanız 
gerekmektedir.

 Online kanalların en büyük avantajı, akılcı 
gelir yönetimi stratejilerinin sonuçlarını 
hemen almanızı sağlaması ve nakit akışını 
hızlandırmasıdır. Örneğin, belli bir period için 
talep artışı gördüğünüzde yapacağınız fiyat 
değişiminin rezervasyon hızını nasıl etkilediğini 
hemen görebilirsiniz, ona göre stratejinizi 
düzenleyebilirsiniz. Online rezervasyonlarla 
gelen misafirlerin ödemelerini de offline 
kanallardaki gibi 30 ila 60 gün beklemez, misafir 
çıkışında alırsınız. Bu avantajlara rağmen otel 
yönetimi ve otel sahipleri online kanalların 
yönetiminde, kendilerine finansal olarak 
zarar veren hatalar yapmaktalar. Bu yazımızda 
bunlardan birkaç tanesine değineceğiz. En 
büyük hatalardan bir tanesi, OTA’lara verilen 
komisyonları, maliyet olarak görerek, kısmaya 
çalışmalarıdır. 

 Aslında OTA’ları satış ekibinizin bir uzantısı 
olarak görmelisiniz. OTA’lar sundukları istikrarlı 
hizmetler ve ürünler sayesinde seyahat 
severler arasında güven kazanmışlar, yaptıkları 
pazarlama aktiviteleri ile bu güveni öne çıkararak 
markalaşmışlardır. Markalaşma sayesinde, 
hitap ettikleri müşteri kitlelerini her geçen gün 
büyütmüşlerdir. OTA’lar, yüksek pazarlama 
bütçeleri ile otelinizi, sizin ulaşamayacağınız ve 
sadece OTA’lardan rezervasyon yapan misafir 
kitlelerinin önüne çıkarırlar ve bu çalışmalar 
sayesinde yapılan her satış için sizden komisyon 
alırlar. Komisyonları kısmaya çalışmanız, online 
platformlarda görünürlüğünüzü, dolayısı 
ile tercih edilebilirliğinizi ve gelirlerinizi de 
düşüreceğinden size fayda sağlamayacaktır. 
Çünkü OTA aracılığı ile gelen misafir, özellikle 
tanınmış bir otel markası değilseniz otelinizin 
web sitenizden rezervasyon yapması çok düşük 
ihtimaldir ve OTA’da otelinizi görmediği için 
başka tesisi tercih eder.

 OTA’da olmak isteyen ama komisyonunu 
azaltmak isteyen otel yöneticilerinin yaptığı 
diğer büyük hata, OTA’lara yüksek fiyat 
vermektir. Örneğin, kendi web sitesinde 
1.000TL’ye oda satarken, OTA’larda 1.300TL’ye 
oda satmaya çalışır ki bu yaklaşım faydadan çok 
zarar getirir. Çünkü, OTA’lar kendi sayfalarında 
olan fiyattan daha ucuz fiyatı tespit ettiğinde, 
otelinizin sıralamasını düşürür ve oteliniz için 
yaptığı dijital pazarlama yatırımını da durdurur, 
haliyle otelinizin görünürlüğü azaldığı için, 
rezervasyon akışı durur. Ayrıca, misafir farklı 
platformlarda, farklı fiyat gördüğü için tesisinize 

olan güveni kaybeder, fiyatınız rekabetçi bile 
olsa, başka otele gider. Dolayısı ile her kanala 
aynı fiyatı vermek hem kanal çeşitliliğinizi 
artırır, hem de kendi web siteniz organik 
sıralamalarda yükselir. Böylece daha çok 
kanalda satış yapabildiğiniz için risklerinizi de 
yaymış olursunuz. 

 Tabii ki online kanallar tek gelir kanalınız 
olmamalıdır. Tüm kanallarınızın (online ve 
offline) satışlarınıza katkısı dengeli olmalıdır. 
Hiçbir kanal veya alt kanal başat olmamalıdır. 
Donanımlı ve tecrübeli bir gelir yöneticisi hiçbir 
zaman kendini tek kanala bağlamaz ya da 
bağlamamaya çalışır, risklerini yaymaya, gelir 
getiren kanalları geliştirmeye uğraşır. Çünkü, 
tek ya da hakim kanal performans göstermezse, 
başka kanal geliştirmediğiniz için oteliniz 
finansal zorluklarla karşılaşır. Şunu unutmayın 
ki, bir kanalın kapanması veya batması, o kanalın 
kaynağından gelen işin kesilmesi anlamına 
gelmez, aynı iş başka kanaldan gelir. Eğer, o 
başka kanalda oteliniz varlık göstermiyorsa, her 
zaman gelen işler artık size gelmez. O yüzden 
otelinizin her kanalda varlığı olmalı.

 Özetlemem gerekirse, salgınla daha popüler 
hale gelen ve zamanla daha dominant hale 
gelecek online dünya, otellerin satışları için 
çok önemli bir kanaldır. Bir otelin online’da 
varlığı yoksa gelir ve kâr erozyonuna uğraması 
kaçınılmazdır. Online kanallara yapılacak 
yatırım, etkili gelir yönetimi stratejileri ve dijital 
pazarlama yatırımı ile kısa sürede otelinizi 
finansal hedeflerinize ulaştırır. YieldXpert olarak 
otelinizin online’daki varlığının analizini yaparak 
tüm gelir arttırıcı fırsatları ortaya çıkarıyor 
ve bir iş planı çerçevesinde size sunuyoruz. 
Aynı zamanda, teknoloji partnerlerimiz ile 
online’da varlık göstermek isteyen tesislere 
destek olarak, online platformlardaki kurulumu 
sağlıyor ve online satışlarını yöneterek finansal 
hedeflerinize ulaşmada size destek oluyoruz.
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Dünyanın en büyük endüstrilerinden biri 
olan Horeca sektörü, 420 milyar avroluk 

dev bir sanayiye dönüşürken, her gün 1,8 
milyon girişimci milyonlarca müşteriye 
ulaşır hale geldi. Horeca sektörünü tüm 
paydaşlarıyla bir araya getirecek olan 
Hostech by TUSİD’i bu sene 60 ülkeden 2 
bini VIP olmak üzere, yaklaşık 80 bin sektör 
profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. 
Avrasya’nın en büyük fuarı niteliğindeki 
Hostech by TUSİD’de 800’ü aşkın markanın 
ürünleri görücüye çıkacak. 

Hostech by TUSİD, 24’üncü kez 
kapılarını açıyor
Dünyanın en önemli endüstrilerinden biri 
olan Horeca sektörünü tek çatı altında 
buluşturacak olan Hostech by TUSİD - 
Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane 
Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, yeni 
normale dönüş kriterleri kapsamında alınan 
önlemlerle 24’üncü kez kapılarını açmaya 
hazırlanıyor. CNR Holding kuruluşlarından 
İstanbul Fuarcılık tarafından Endüstriyel 
Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram 

DOSYA

TEDARİKÇİLER

Hostech by TUSİD Fuarı, Horeca sektörünü 
aynı çatı altında buluşturuyor

Hostech by TUSİD Fuarı, 420 milyar avroluk dev bir sanayiye dönüşen Horeca sektörünü tekrar bir araya getirmeye 
hazırlanıyor. Bu sene 24’üncüsü düzenlenen Hostech by TUSİD, 08-12 Eylül 2021 tarihleri arasında, CNR EXPO İstanbul 
Fuar Merkezi’nde sektörü bir araya getirecek.
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Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği (TUSİD), Türkiye Yemek Sanayicileri 
Dernekleri Federasyonu (YESİDEF), İstanbul 
Yemek Sanayicileri Derneği (İYSAD), Tüm 
Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), 
Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu 
(TAŞFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
(TÜRSAB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) iş 
birliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen 
fuar, 08-12 Eylül 2021 tarihleri arasında, CNR 
EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini 
ağırlayacak.

800’ü aşkın marka Hostech by TUSİD’de 
bir araya geliyor
Dünyanın en önemli üreticilerinin yer 
alacağı fuar, hızlı gelişen ve teknolojik 
olarak birçok yeniliği bünyesinde barındıran 
dünya Horeca sektörüne yeni bir heyecan 
getirmeye hazırlanıyor. Yarattığı ticaret hacmi 
ile Avrasya’nın en önemli etkinliği olarak 
görülen Hostech by TUSİD, 800’ün üzerinde 
markaya ev sahipliği yapacak. 60 ülkeden 2 
bini VIP olmak üzere, yaklaşık 80 bin sektör 
profesyonelinin ziyaret etmesi beklenen 
fuarda, sektöre yön veren markaların 
yeni ürün ve teknolojileri sergilenecek. 
İnovasyon alanına sürekli yatırım yapan 
Türk horeca sektörünün lider firmalarının 
yanı sıra dünyanın en önemli üreticilerinin 
yer alacağı fuar, kurumsal satın almacıların 
yanında yeni işletme sahibi olacaklar ve 
işletmesini yenileyecek tüm yatırımcıları 
ağırlayacak. Hostech by TUSİD Fuarı 
endüstriyel mutfaktan fırın makinalarına, 
masa üstü takımdan bukletlere, ısıtma-
soğutma sisteminden teşhir dolabına, 
yataktan perdeye, aydınlatmadan elektronik 
sistemlere, mobilyadan peyzaja, havuzdan 
SPA alanına kadar tüm ürün ve ekipmanların 
yer aldığı geniş bir pazarı kapsıyor.

Horeca sektörü, Hostech by TUSİD’de 
yeni pazarlar keşfetme şansı bulacak
Son dönemde yakaladığı eğilim ile  420 milyar 
avroluk dev bir sanayiye dönüşen Horeca 
sektörü, 1,8 milyon girişimci sayesinde 
her gün milyonlarca müşteriye ulaşıyor. 20 
milyar dolarlık büyüklüğüyle dünya pazarının 
önemli oyuncuları arasında yer alan Türk 
Horeca sektörü ise; 150 ülkeye 3 milyar 
doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. 
3 bin 800’den fazla otel, 150 binden fazla 
restoran ve kafeyi bünyesinde bulunduran 
Türk Horeca sektörü, rakipleriyle bir araya 
geleceği Hostech by TUSİD Fuarı’nda yeni 
pazarlar keşfedip, küresel arenadaki ağırlığını 
korumayı hedefliyor.

Katılımcı markalar, yeniliklerini ilk kez 
Hostech by TUSİD’de sergileyecek
Sektör profesyonellerini bir araya getiren 
bir ihtisas fuarı olması yönünden önemli 
avantaj taşıyan Hostech by TUSID Fuarı için 
katılımcı firmalar hazırlıklarını tamamladı. Yeni 
ürün ve hizmetlerini ilk kez fuarda görücüye 
çıkaracak olan markaların temsilcileri, pandemi 
dolayısıyla bir sene ertelenen fuarın bu sene çok 
daha verimli ve yüksek katılımla gerçekleşeceği 
görüşünde birleşiyor. Fuarların yeni pazarlar 
keşfetme, yeni iş birlikleri kurma, sektördeki 
gelişmeleri görüp yenilenme açısından önemli 
platformlar olduğunu dile getiren katılımcılar, 
8-12 Eylül’de sektörle buluşmaya hazırlanıyor. 

Fuar, Uluslararası Fuarlar Birliği’nin belirlediği 
önlemler çerçevesinde gerçekleşecek
Fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını 
güvence altına alarak, olası risklerin bertaraf 
edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar 
Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale 
dönüş kriterleri kapsamında; fuar giriş ve 
çıkış noktalarının yeniden düzenlenmesi, fuar 
girişlerinde vücut ısısı kontrolünün yapılması, 
havalandırma sistemlerinde harici havanın 
kullanılarak içerideki havanın sürekli temiz 
tutulması, aynı anda fuar alanında bulunan 
kişi sayısının sınırlandırılması, fuara girişlerde 
katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu 
sorgulamasının yapılması gibi bir dizi önlem 
alınıyor.

• Soğuk Teşhir Vitrin Otomasyon Market 
 Soğutma
• Ekmek ve Fırın Makinaları
• Temizlik Malzeme Araçları 
 Endüstriyel Temizlik
• Pos, Yazar Kasa Barkod Sistemleri
• Raf Sistemleri
• Otel ve Restoran Mobilyaları
• Otel Tekstil Ürünleri
• Otel Buklet Malzemeleri

• Yangın ve Güvenlik Sistemleri
• Zemin ve Duvar Kaplama Malzemeleri
• Havuz ve Spa Ürün Ve Malzemeleri
• Elektronik Eşya Görüntü-Ses ve 
 Işık Sistemleri
• Isıtma - Soğutma 
 Havalandırma Sistemleri
• Aydınlatma Sistemleri
• Açık Hava Reklam-Tabela
• Otel Proje-Uygulama Mimarlık-Tente

Fuarda sergilenecek ürün grupları
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Mert Kaan Duman / CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı 

“Dünyanın dört bir yanından binlerce satın almacı, 
dünya markalarıyla ticaret için bir araya geliyor”

Bu yıl 8 - 12 Eylül tarihlerinde 24’üncü 
kez düzenlenecek olan HOSTECH by 
TUSİD fuarı hakkında genel bilgi verebilir 
misiniz? 
Öncelikle, dünyanın en önemli 
endüstrilerinden biri olan Horeca sektörünü 
24’üncü kez tek çatı altında buluşturmanın 
gururunu yaşıyoruz. Hostech by TUSİD - 
Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane 
Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl 
yeni normale dönüş kriterleri kapsamında 
bir dizi önlem ile kapılarını açacak. 
Fuarımızı Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane 
Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği (TUSİD), Türkiye 
Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu 
(YESİDEF), İstanbul Yemek Sanayicileri 

Derneği (İYSAD), Tüm Restoranlar ve 
Turizmciler Derneği (TÜRES), Türkiye 
Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) iş birliği ve 
KOSGEB desteğiyle organize ediyoruz.

Fuarda kaç adet katılımcı firma yer 
alacak ve hangi tür ürün ve hizmetler 
sergilenecek? HOSTECH by TUSİD Fuar, 
hangi sektörlere hitap edecek? 
Yarattığı ticaret hacmi ile Avrasya’nın en 
önemli etkinliği olarak görülen Hostech 
by TUSİD Fuarı, CNR EXPO İstanbul Fuar 
Merkezi’nde 800’ün üzerinde markaya 
ev sahipliği yapacak. 60 ülkeden 2 bini 
VIP olmak üzere, yaklaşık 80 bin sektör 
profesyonelinin ziyaret etmesi beklenen 

fuarımızda sektöre yön veren markaların 
yeni ürün ve teknolojileri sergilenecek. 
Hostech by TUSİD Fuarı endüstriyel 
mutfaktan fırın makinalarına, masa üstü 
takımdan bukletlere, ısıtma-soğutma 
sisteminden teşhir dolabına, yataktan 
perdeye, aydınlatmadan elektronik 
sistemlere, mobilyasından peyzaja ve 
havuzundan SPA alanına kadar tüm ürün 
ve ekipmanların yer aldığı geniş bir pazarı 
kapsıyor.

HOSTECH by TUSİD’in katılımcılara 
sunduğu avantajlar ile fuarın yarattığı iş 
hacmi ve satın alma potansiyeli hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
Dünyanın dört bir yanından gelecek olan 
binlerce satın almacı, dünya markalarıyla 
ticaret için bir araya geliyor. Fuarın, önceki 
fuarlarda olduğu gibi milyar dolarlık iş 
anlaşmalarına sahne olacak.

HOSTECH by TUSİD fuarını bu sene kaç 
kişinin ziyaret edeceği öngörülüyor? 
Fuarımıza bu yıl dünyanın her köşesinde 
yaklaşık 80 bin sektör profesyonelinin 
ziyaret etmesini bekliyoruz. 

Horeca sektörünün buluşma noktası olan Hostech by TUSİD - Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları 
ve Teknolojileri Fuarı, 24’ünce kez kapılarını açıyor. Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenecek olan fuar, 8-12 Eylül 
tarihlerinde CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde yurt içi ve yurt dışından binlerce satın almacıyı ağırlayacak. Milyar dolarlık 
iş hacminin oluşması beklenen fuar, ayrıca 800’den fazla markaya ev sahipliği yapacak. Hostech by TUSİD Fuarına ilişkin 
detayları CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Mert Kaan Duman ile konuştuk. 
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Yabancı satın almacıların ağırlıkla hangi 
ülkelerden gelmesi bekleniyor?
Aralarında Suudi Arabistan, Lübnan, 
Bulgaristan, İran, Almanya, Yunanistan, 
İsrail, İspanya, Romanya, Cezayir, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Fransa, Rusya, İtalya, Mısır, 
Katar, İngiltere, Ürdün, Hollanda, Çin, ABD, 
Hindistan, Güney Afrika, Nijerya, Avusturya, 
Avusturalya, Pakistan, Slovenya, İrlanda, 
Norveç, Somali, Güney Kore, Suriye, 
Türkmenistan, Tayvan, Finlandiya, İsviçre, 
Kenya, Malezya ve Yugoslavya’nın da yer 
aldığı 100’ün üzerinde ülkeden yabancı satın 
almacılar fuarımızda ticareti konuşacak.

Pandemi dolayısıyla, geçtiğimiz yıl 
düzenlenmesi planlanan 24. HOSTECH by 
TUSID Fuarı, 2021’e ertelendi. Fuarın bir 
sene gecikmeli gerçekleşmesi beklentileri 
artırıyor mu?
Bu yıl 24’üncüsünü gerçekleştireceğimiz 
fuarımız, her geçen gün hem katılımcı firma 
hem de ziyaretçi açısından büyümekte 
ve güçlenmektedir. Pandemi koşulları 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
bazı fuarlarımızın ertelenmesine neden 
olmuştur. Ancak geldiğimiz noktada, 
fuarımıza ilgi oldukça fazla. Özellikle 
yabancı satın almacıların yoğun ilgisi, hem 
bizleri hem de katılımcı firmalarımız oldukça 
memnun etmektedir. Dolayısıyla fuarımızın 
katılımcı ve ziyaretçilerimizin beklentilerini 

en üst düzeyde karşılayacağımızı belirtmek 
isterim.

HOSTECH by TUSİD Fuarının dünya ve 
Türkiye Horeca sektörüne katkılarını nasıl 
değerlendirirsiniz?
Son yıllarda yakaladığı çıkış trendi ile 420 
milyar avroluk dev bir sanayiye dönüşen 
dünya Horeca sektörü, 1,8 milyon girişimci 
sayesinde her gün milyonlarca müşteriye 
dokunuyor. 20 milyar dolar büyüklüğüyle 
dünya pazarının önemli oyuncuları 
arasında yer alan Türk Horeca sektörü 
ise; 150 ülkeye 3 milyar doların üzerinde 

ihracat gerçekleştiriyor. 3 bin 800’den 
fazla otel, 150 binden fazla restoran ve 
kafeyi bünyesinde bulunduran Türk Horeca 
sektörü, rakipleriyle bir araya geleceği 
Hostech by TUSİD Fuarı’nda yeni pazarlar 
keşfedip, küresel arenadaki ağırlığını 
korumayı hedefliyor.

Pandemi tedbirleri kapsamında fuarda 
hangi önlemler alınacak?
Fuarlarımızda katılımcı ve ziyaretçilerimizin 
sağlığını güvence altına alarak, olası 
risklerin bertaraf edilmesi için devletin 
ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) 
belirlediği yeni normale dönüş kriterleri 
kapsamında; fuar giriş ve çıkış noktalarının 
yeniden düzenlenmesi, fuar girişlerinde 
vücut ısısı kontrolünün yapılması, 
havalandırma sistemlerinde harici havanın 
kullanılarak içerideki havanın sürekli temiz 
tutulması, aynı anda fuar alanında bulunan 
kişi sayısının sınırlandırılması, fuara 
girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin 
HES kodu sorgulamasının yapılması gibi bir 
dizi önlem alıyoruz.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Londra’da Greenwich Üniversitesi’nde 
İşletme lisansımı tamamladıktan sonra 
Cardiff Üniversitesi’nde Pazarlama üzerine 
MBA yaptım. İş hayatıma 2009 yılında yine 
Londra’da Felix Marketing Group şirketinde 
Event Manager olarak başladım. 2011 
yılında ise Türkiye’ye döndüm. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) Pazarlama 
Danışmanı olarak görev yaptıktan sonra 
kariyerime 2014 yılında CNR Holding’de 
devam etme kararı aldım. Sırasıyla Yurtdışı 
Satış ve Pazarlama Direktörü ve Yurtiçi Satış 
Direktörü görevlerimin ardından şimdi CNR 
Holding Pazarlama Grup Başkanı olarak 
görevime devam ediyorum.



GÖRÜŞLER

32

TEDARİKÇİLER

1958 yılında kurulan Öztiryakiler Türkiye’nin 
lider endüstriyel mutfak ekipmanları üreticisidir. 
Kurulduğu günden bu zamana katma değerli 
ürünlerle varlığına güç katmaya devam 
etmektedir. 140 bin metrekarelik kapalı 
üretim alanında, 1.400 çalışanı ile hazırlık, 
pişirme, taşıma, bulaşık, soğutucu, açık büfe 
ve servis ekipmanları yanı sıra masa üstü 
servis ekipmanları, temizlik ve hijyen sistemleri 
ve mobil sahra yaşam üniteleri üretimlerini 
gerçekleştirmektedir. 5 kıtada 130’dan fazla 
ülkenin mutfaklarında profesyonel çözümler 
sunan Öztiryakiler, dünyaca tercih edilen 
markaların ve profesyonel kahve ekipmanlarının 
satış ve servis hizmetlerini sunmaktadır. Türkiye 
ve dünyada tüm proje ihtiyaçlarının A’dan Z’ye, 
içinde bulunduğu 2 binden fazla cihaz ve 5 bine 
yakın ürün çeşidi ile sektöründe en çok ürünü 
tek çatı altında sunan firmadır. Marka kalitesiyle 
büyük ölçekli lüks otel projeleri, restoran, 
cafe vb. gıda işletmeleri, rezidanslar, devlet ve 
kamu binalarının prestij projeleri gibi birçok 
projede tercih edilen Öztiryakiler Türkiye’de 
sektöründe en yüksek pazar payına sahip firma 
olmasının yanında en çok ülkeye ihracat yapan 
9’uncu firmadır, bu da Öztiryakiler’i sektöründe 
ihracat lideri yapmaktadır. Yenilikçi yaklaşımıyla 
birlikte dünya genelinde gelişen ve değişen 
teknolojiyi yakından takip ederek sektörüne yeni 
ürünler kazandıracak çalışmaları gündeminde 
tutmuş ve profesyonellerin mutfaklarda en 
büyük yardımcısı olmuştur. Bunun yanında 
sektöründe ilk Bakanlık onaylı AR-GE merkezine 
sahip olmasıyla ürünlerinde teknolojiyi ve 
inovasyon çalışmalarını beraberinde getirmiştir. 
Her sektörde olduğu endüstriyel mutfak 
sektörünün de ilk tercihi ürünlerin öncelikle 
kalitesi, uzun ömürlü olması, kullanıcı dostu 
olup akıllı teknolojiye sahip olmasıdır. Son 
zamanlarda sektöre giren yeni ürünlerde 
aranılan özellikler yeni trendleri bu yönde 
şekillendirdi. Fonksiyonel olarak gelişmiş, hızlı 
ve tüm ihtiyaçlara cevap verebilen cihazlar ve 
ürünler profesyonellerin mutfaklarında en çok 
tercih ettiği ürünlerdir. Verimli mutfaklarda 
az iş gücü ile daha yüksek kapasitede sonuç 

alabilmek için hem zamandan hem de enerjiden 
tasarruf edeceğimiz mutfaklara ayrıcalık katacak 
Akıllı Kombi Fırın, enerji tasarruflu buzdolapları, 
enerji tasarruflu pişiriciler, hijyen ekipmanları, 
mobil mutfak çözümleri, su ve enerji tasarruflu 
yüksek kapasiteli bulaşık makineleri,  kolaylık 
ve hız sağlayan gıda hazırlık makineleri gibi 
mutfağın tüm ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan ve 
üretilen tüm ürünlerde ve projelendirmelerde 
kullanıcılara büyük kolaylık sağlanmaktadır. 
Öztiryakiler son teknolojik ürünleriyle anahtar 
teslim projelerini gelişmiş servis ağıyla 
destekliyor müşterilerin memnuniyetini en üst 
seviyede tutmayı amaçlıyor. Yeme içme, servis 
ve ağırlama sektörleri kendi içlerinde sürekli 
bir gelişim içindedir. Bu gelişime en iyi şekilde 
ayak uyduracak ürünler ve projeleri, kaliteden 
asla ödün vermeden anında ihtiyaçlara çözüm 
geliştiren Öztiryakiler, endüstriyel mutfak 
ekipmanlarında ürün ailesini her geçen gün 
genişleterek farklı çözümlerle sektörüne yön 
verici çalışmalarıyla hız kesmen devam ediyor.

HOSTECH by TUSİD fuarı, 
sektörümüzün dünyada kabul görmüş 
en güçlü fuarları arasında
Fuarların sektörün canlanmasında büyük 
katkıları vardır. Üreticiler ve iş ortaklarının bir 
araya geldiği fuarla, aynı zamanda ürünlerin 
ziyaretçiler tarafından alanda deneyimlenmesi 
konusunda fayda sağlamaktadır. Pandemi ile 
beraber birçok sektör zarar gördü. Bunların 
başında yeme-içme ve turizm sektörü yer 
almakta. Ancak hayatın normale dönmeye 
başlaması ile beraber sektörde fark edilir bir 
hareketlilik başladı. 8-12 Eylül’de başlayacak 
olan HOSTECH by TUSİD fuarı, sektörümüzün 
dünyada kabul görmüş en güçlü fuarları arasında 
yer almakta. Birçok büyük markanın katıldığı ve 
ziyaretçisiyle buluştuğu bu fuarda Öztriyakiler 
olarak buzdolaplarımızdan fırınlara, bulaşıktan 
pişiricilere, tezgahlardan hazırlık ekipmanlarına 
kadar tüm ürünlerimizi gelen ziyaretçilerimizin 
tecrübeleyebilmesi için geniş kadromuzla orada 
olacağız. Her sene olduğu gibi bu sene de 4. 
HALL’de 1.300 metrekare ile yerimizi alıyoruz. 
Yeni teknolojiler ve ürünlerin sergileneceği fuara 
yoğun ilgi bekliyoruz. 

Aşıyı muhafaza edebilen -86 derecelik dolabı 
üreterek ülkemizde bir ilki başardık
Pandemi sürecinde dünyanın getirdiklerini 
yakından takip ederek markamıza yansımalarını 
en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Marka 
olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızla 
beraber aşıyı muhafaza edebilen -86 derecelik 
dolabı üreterek bu anlamda ülkemizde bir ilki 
başarmamızın yanında sağlık alanında yaptığımız 
farkındalık çalışmalarımıza da bir yenisini eklemiş 
olduk. Ar&Ge merkezimiz içinden 15 kişilik bir 
Türk mühendis ekibinin yoğun çalışmaları ile 
geliştirdiğimiz Ultra Soğuk Derin Dondurucu 
(Ultra Low Temperature Freezer) ürünümüzü 

2021 yılında 
üretim sistemimize 
dahil ettik. Yerli 
marka olarak 
tüm dünyanın 
sağlık sektörüne 
kazandırdığımız 
bu ürünle ülkemiz 
adına gurur 
duymaktayız. 

Bu yıl 10 milyon dolar yatırımla sanayi tipi 
soğutma ekipmanları üretimimizi iki katından 
fazlaya çıkartacak 24 bin metrekarelik 
fabrikayı hizmete alacağız
Kalite anlayışından, çevre bilincine ve insana 
verdiğimiz önemden asla taviz vermeden 
tasarlamayı ve üretmeyi sürdürerek dünya 
çapında örnek teşkil edecek mutfaklara imza 
atmak ne büyük amaçlarımız arasında. AR-GE ve 
inovasyonu odağımızda tutarak yeni gelen proje 
taleplerini en iyi çözümlerle sonuçlandırmaya 
çalışıyoruz. Lüks oteller ve birçok mekan 
mutfaklarında proje çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz. Bunun yanında 
Öztiryakiler bugün 130 ülkenin mutfağında 
5 bine yakın endüstriyel ürün çeşidiyle 
profesyonellerin en büyük yardımcısı konumda. 
Küresel pazarda var olan gücümüzü arttırarak 
ülke sayısını 150 ye çıkarmayı hedefliyoruz. 
2021 yılı pandeminin sektörlere etkisini daha 
az hissettiğimiz bir yıl olarak başladı. Öztiryakiler 
olarak bu yıl 10 milyon dolar yatırımla sanayi tipi 
soğutma ekipmanları üretimimizi iki katından 
fazlaya çıkartacak 24 bin metrekarelik fabrikayı 
hizmete alacağız. Çorlu’da kurulacak fabrikada 
200 kişiye ek istihdam sağlamayı ve endüstriyel 
buzdolabı sektöründeki gücümüzü pekiştirerek, 
daha yüksek adetli seri üretimi ve daha fazla 
ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bunun 
yanında 2021’de savunma sanayi ve mobil 
yaşam ünitelerinin üretimi için de yatırımlarımız 
olacak. Ülkemizde son yıllarda yaşanan sel, 
deprem ve orman yangınları gibi doğal afet 
bölgelerinde de bu mobil yaşam ünitelerimizi 
bölge yetkileri ile iş birliği ile çalıştırarak biz de 
firma olarak imkanlarımızı seferber ettik. 2021 
yılı şirketimiz için verimlilik yılı ilan edildi; hem 
üretimde hem de ürünlerimizde yürüttüğümüz 
AR-GE çalışmalarımız ile sektörümüze çevre 
dostu ürünleri kazandırıyor ve dünyamızı 
güzelleştirmeyi amaçlıyoruz. Öztiryakiler 
olarak sürdürülebilir bir dünya düzeni için tüm 
üretim aşamalarımızda topluma ve çevreye 
olan sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, 
çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. İklim 
krizinin etkilerini azaltmaya marka olarak katkı 
sağlamak önceliklerimiz arasında yer almakta. 
Dünyamızı yeşertmek, yeşile ve doğaya sahip 
çıkmanın geleceğimize verilecek en güzel 
armağanlardan biri olarak görmekteyiz. 

Türkiye ve dünyada tüm proje ihtiyaçlarının A’dan Z’ye, 
içinde bulunduğu 5 bine yakın ürün çeşidi ile sektöründe 
en çok ürünü tek çatı altında sunan firmayız

Tahsin Öztiryaki
Öztiryakiler Yönetim Kurulu Üyesi



GÖRÜŞLER

33

TEDARİKÇİLER

1983 senesinde kurulan Sabah Yatakları, 
Tekirdağ, Ergene Organize Sanayi Bölgesinde 
yer alan 10 bin metrekare kapalı alanda kurulu 
üretim tesisi, modern makine parkı ile günlük 
1.000 adet yatak-baza üretim kapasitesine 
sahip, sektörün öncü markalarındandır. 
Üretiminin büyük bölümünü gerek yurt içi 
gersekse yurt dışı olmak üzere turistlik tesisler, 
yurtlar ve sair toplu işlere pazarlamaktadır. 
2020 rakamları ile toplam üretimimizin yüzde 
55i’i ihracat, geri kalan kısmı ise iç pazara 
sunulmuştur.  Yatak, baza, başlık, ilave yatak 
grupları, koltuk takımları ve otel tekstil ürünleri 
başlıca üretim kalemleri arasında yer almakta 
olup, 2020 sonu itibari ile “MACAW” markası 
ile e-ticarete yönelik yeni ürün grubumuzu da 
son kullanıcı ile buluşturduk. Sabah Yatakları, 
turizm sektörüne ilk giren 2-3 firmadan 
birisidir. 80’li yılların sonunda başlayan ve 
90’larda hızla gelişen turizm sektöründe, firma 
olarak Akdeniz Bölge Müdürlüğümüzü kurarak, 
turizm yatırımcısı ile arada bayi ya da toptancı 
olmaksızın, direk kontakta olmayı tercih ettik. 
30 seneyi aşkın süredir de turizm sektörüne 
yönelik çalışmalarımız devam ediyor.  Bu 
noktada yapmış olduğumuz AR-GE çalışmaları 
neticesinde yelpazemize sürekli yeni ürünler 
ekliyoruz. Ayrıca çok net söyleyebilirim ki satış 
sonrası hizmette de rakiplerimize göre çok daha 
önde geliyoruz.  Sene içerisinde verdiğimiz 
Housekeeping eğitim seminerlerimizle, 
periyodik ziyaret ve ürün incelemelerimizle de 
‘ürünü sattık bitti’ demiyor, tam tersi sürekli 
olarak ürünümüzü takip ediyoruz.  Ürünün 
nasıl kullanılması gerektiği, temizliğinin nasıl 
yapılacağını, konfor seviyesinin ilk günkü  
seviyesinde olması için yapılması gereken 
koşullar vs. birçok noktada bilgiler veriyor ve 
ürünün ömrü süresince de turizm yatırımcısı 
ile beraber oluyoruz. Son iki yılda yaşanan 
Covid-19 pandemisi tüm dünyada turizmi çok 
etkileyen ve otelcileri de bu konuda birçok 
önlem almaya iten bir süreç olmuştur. Firma 
olarak bu süreçte biz de hijyenin maksimum 
seviyede olduğu özel kılıflar, yatak yüzeylerinde 

kullanılan yüksek hijyen apresi Sanitized®’lı 
kumaşlar ile turizm yatırımcısının yanında yer 
aldık. 

Otel yatağı, bazası ve ilave yatak 
grubu uzmanlık alanımız
Sabah Yatakları olarak 30 yılı aşkın süredir 4 
ve 5 yıldız segmentinde birçok uluslararası 
zincir otelin tedarikçiliğini yapıyoruz.  Bunun 
neticesinde de otel yatağı, bazası ve ilave yatak 
grubu uzmanlık alanımız olmuş durumda. 
Otel yatağı denilince akla en çok gelen soru; 
evimize aldığımız yatak ile otel yatağı arasındaki 
fark nedir? Otel yatağı her yaş ve kiloda, farklı 
vücut yapılarında ve farklı uyku alışkanlıkları 
olan çok geniş bir misafir yelpazesine optimal 
konforu sunmak mantığı ile başlar.  Aynı zaman 
da hijyenin ön planda olduğu, anti-alerjik ve 
güvenlik standartlarının da (alev geciktiricilik) 
son derece yüksek olması gereken bir üründür. 
Uluslararası zincir otel markaları için çok büyük 
bütçeler ayırarak, yıllar süren AR-GE çalışmaları 
sonucunda oluşturulmuş ve sürekli güncellenen 
bu standartlar, bizim için de yatak modellerimizi 
oluştururken en önemli kaynak noktamızdır.  
Ayrıca otel yatak ve bazasında bir diğer konu 
da uzun ömürlü ve dayanıklı olmasıdır. Ürün 
genelinde kullanılan hammaddelerin kısa 
sürede deforme olmaması için yüksek kalitede 
olması ve özenle birleştirilmesi, bunun için de 
çok iyi bir kalite kontrol sisteminizin olması 
gerekmektedir. 

Yapmış olduğu çalışmaları son derece 
kıymetli bulduğumuz için yaklaşık 
5 yıl önce TUSİD’e üye olduk
Şahsi fikrim, dünya genelinde fuarların her 
geçen sene biraz daha sönükleşmeye başladığı 
yönünde.  Bu durum özellikle de ihtisas fuarları 
için geçerli.  Bunu sebebi de, insanlar artık  
aradıkları bilgiye bilgisayarlarının tuşu kadar 
uzaklar... HOSTECH by TUSID Fuarı’nın iki 
senede bir düzenlemesi ve pandemi dolayısıyla 
ertelenmesi sebebiyle bu yıl fuara ilginin yüksek 
olacağını düşünüyorum. Tabii ki pandeminin 
bilinmezlikleri her alanda olduğu gibi gelecek 
ziyaretçi sayısı için de bir muamma olarak 
duruyor. 2021 HOSTECH by TUSID Fuarı’nda 
sergileyeceğimiz yeni ürünlerimiz olacak. Yatak 
grubu için Hybrid yatak modellerimizi öne 
çıkaracağız. Ayrıca son yıllarda popüler olan, 
yatak üst kısmının zaman içinde değiştirilmesine 
imkan veren zip-off topper sistemi ve gene 
son dönemde öne çıkan vücut ısısını regüle 
eden yatak sistemlerimiz olacak. Baza 
sistemlerinde de yeniliklerimiz var. Fonksiyonel 
baza sistemleri, bunları tamamlayan yeni ayak 
modellerimizi de fuarda sergileyeceğiz. Aslına 
bakarsanız biz firma olarak ne endüstriyal 
mutfak, ne çamaşırhane ne de servis ve ikram 
ekipmanları bölümündeyiz fakat yatak üreticisi 

olarak biz de otel ekipmanları sekörünün 
bir parçasıyız. TUSİD’in bu alandaki başarılı 
çalışmaları, sektörü bir araya getirmesi, yerli 
üretimin desteklenmesi ve dünya pazarlarında 
Türk Malı ürünlerin her geçen gün daha fazla 
yer alması için yapmış olduğu çalışmaları son 
derece kıymetli bulduğumuz için biz de yaklaşık 
5 yıl önce TUSİD’e üye olduk. Bu bağlamda 
HOSTECH by TUSID’i çok kıymetli görüyoruz.  
Sektörün A’dan Z’ye bir arada olması, tek 
bir vücut, tek bir ses olarak hareket etmesi 
gerekiyor.  Bu konuda fuarın yurt içi ve yurt 
dışı tanıtımlarının iyi yapıldığını görüyoruz.  Bu 
vesile ile de hem TUSİD yönetimine hem de 
CNR Fuarcılığa teşekkürü borç bilirim.

Online ticarete yönelerek 
bu konuda kendimizi geliştirdik
Pandemi sürecinin en olumsuz etkilediği 
sektörlerden birisi turizm oldu. Bu durum, 
üretiminin büyük bölümünü turistik tesislere 
ayıran bir firma olarak bizi de olumsuz etkiledi.  
Diğer yandan da, online ticarete yönelerek 
bu konuda kendimizi geliştirmemize vesile 
oldu.  Bu süreçte “Macaw” markası ile yeni 
bir ürün grubu oluşturduk.  Bu ürünlerin ortak 
özelliği, paketleme teknikleri. Yatak grubunda 
ürünleri vakum ve pres yaparak rolik şekle 
getiriyor ve bir kutu içerisine koyuyoruz.  Baza 
grubu da demonte parçalardan oluşuyor.  
Yatak ve baza grubu ürünler, nakliyede sıkıntı 
yaşanan ürünler.  Hem hacim hem de ağırlık 
olarak ürünü bir yerden bir yere göndermek 
zor.  Macaw ürünleri ise bu durum standart 
bir kutu ile her kargo firmasının dağıtımını 
yapabileceği paketler haline geldi. Otel 
projelerine baktığımızda ise, Intercontinental 
Hotel Baku, Moxy Sion, Moxy Bergen, Moxy 
Bükreş, Autograph Hotel Bükreş, Courtyard 
Batum, Courtyard Bükreş,  Marriott Hotel İzmir 
son dönemde yer aldığımız projelerdendir.  
Pandemi hayatımızın bir gerçeği oldu ve 
bununla yaşamaya alıştık fakat bir diğer gerçek; 
dünyada turizm bitmez. Belki form değiştirir 
fakat 2021’den sonra turizmde büyük patlama 
olacağını düşünüyorum.  Bu süreç, 2022’den 
itibaren artan bir ivme ile devam edecek ve 
2019 rakamlarını bile geçecek görüşündeyim.

AR-GE çalışmaları neticesinde yelpazemize sürekli 
yeni ürünler ekliyoruz

Önder Arıkan / Sabah Yatakları 
Yönetim Kurulu Üyesi
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Makpa, 1984’den günümüze Türkiye’de 
profesyonel mutfak tasarımlarında ve 
uygulamasında her zaman yüksek ve gelişmiş 
teknolojilerin kullanılmasında öncü olmuştur. 
Makpa yaratıcı görüşü ile birçok bilinen 
Amerikan ve Avrupalı cihaz üreticinin ayrıcalıklı 
temsilcisi ve bayisidir. Ayrıca Türkiye’de üretilen 
birçok mutfak ekipmanlarının da temsilciliğini 
yapmaktadır. Makpa yalnızca Türkiye’de değil 
dünya çapında, işletim şeması doğru, sağlık 
kurallarına uygun (HACCP Regulations), 
yatırımcı ve işletmecilerin yüksek teknoloji ve 
kaliteli çözümünü gerektiren mutfak, barlar, 
açık büfe ve açık mutfaklar konusunda hizmet 
vermektedir. Gastronominin konuşulduğu her 
alanda Makpa, 1984 yılından bu yana gerek 
distribitörü olduğu ürünlerle gerekse kendi 
imalatları ile hizmet vermiştir. Mutfakların 
projelendirilmesinden anahtar teslimine 
kadar olan süreçte danışmanlık ve uygulama 
hizmetleriyle tam kapsamlı bir çalışma döngüsü 
ile değer katmaktadır. Öncelikle rekabetin 
her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüze 
olan gelişime yönelik katkısı da kaçınılmaz bir 
gerçektir. 

HOSTECH by TUSİD, sektörümüze değer 
katan ve işin uzmanlarının organizasyonu 
diyebileceğimiz bir değerdir
Pandeminin sektörümüzde oluşturduğu 
olumsuz etkileri şüphesiz hepimiz yaşıyoruz. 
Fuarların marka bilinirliği ve pazarlama kaynağı 
olarak değerlendirildiği her süreçte bizler de 
ürünlerimizi en iyi şekilde müşterilerimize 

sunmak, geliştirdiğimiz yenilikleri 
sektörümüzle buluşturmak hevesindeyiz. İşin 
profesyonellerini ağırlamayı hedeflediğimiz 
HOSTECH by TUSİD Fuar için hazırlıklarımızı 
tamamladık ve müşterilerimizi bekliyoruz. 
Özellikle sektör profesyonellerini bir araya 
getiren ve alanında uzmanların bir arada 
düzenlediği fuarın bizim için yeri kesinlikle 
çok önemli. Doğru kitleye hitap etmek ve 
doğru ürünler arasında yer almak, gerek 
sektörel bilinci gerekse bilgi aktarımını en 
sağlıklı yapabileceğimiz çalışma alanı olarak 
değerlendiriyoruz. Genel olarak HOSTECH 
by TUSİD, sektörümüze değer katan ve işin 
uzmanlarının organizasyonu diyebileceğimiz 
bir değerdir.

Yakın geleceğe yönelik çalışmalarımız 
yeni hedeflere doğru daha çok çalışarak 
ilerlememizi sağlıyor
2021 yılı 2020 yılında yaşanan olayların 
yansımaları ile etkilerini sürdüren bir yıl oluyor. 
Ertelemeler ve hayata geçen projelerle ileriye 
yönelik planlarımızı daha esnek ve daha detaylı 
yapmamızı sağlayan dersler çıkardığımız bir 
görünümde ilerliyor. Tüm dünyayı ilgilendiren 
gelişmeler bizi de doğru planlamalara ve ince 
hesaplara yöneltti. Hedeflerimizde çok büyük 
değişiklikler olmadığı gibi yakın geleceğe 
yönelik çalışmalarımız yeni hedeflere doğru 
daha çok çalışarak ilerlememizi sağlıyor. Gerek 
yurtiçi gerekse yurt dışında birçok projenin 
tercihi olmanın gururu ile şimdilik sadece 
turizm açısından MAKPA dokunuşunun 
etkili olacağı bir yıl göreceğimizin bilgisini 
paylaşabilirim. Bitirdiğimiz projelerimizi 
derginiz aracılığıyla okurlarınız ile buluşturmak 
için heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. 
2021 ve sonrasına yönelik olarak ise, Ar-Ge 
çalışmalarını sürdürdüğümüz ürünlerimiz 
önceliğinde çalışmalarımıza hız vermiş 
durumdayız. Daha öncesinde de olduğu 
gibi gerek imalat gerek projelendirme 
çalışmalarında uluslararası kulvarda adından 
söz ettirecek başarılar ile yolumuza devam 
etmek hedefindeyiz. Ali Sözmen farkı ile engin 
tecrübe ve bilgi birikiminin dinamik bir kadro ile 
hayata geçirilmesi sadece hedefe odaklanarak 
doğru argümanlarla çalışarak elde edilebilir. 
Vizyonu geniş bir ekip, işinin uzmanı bir lider 
ile ilk basamağından nihai sonuca kadar Makpa 
olmak en iyi olmayı gerektirir.

Gastronominin konuşulduğu her alanda Makpa, 
1984 yılından bu yana hizmet veriyor

Ali Sözmen / Yönetim Kurulu Başkanı          Ehat Benligiray / Pazarlama Departmanı
MAKPA
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Temelleri İstanbul’da atılan Şenol Soğutma,  
1975 yılından bugüne hızla büyümesini 
sürdürüyor. Günümüze kadar yaptığımız 
yeni yatırımlarla, 11 bin metrekaresi 
kapalı alan olmak üzere toplamda 15 bin 
metrekarelik alana kurulu Tekirdağ üretim 
tesisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. 
Yaklaşık 50 yıldır sektörde yer alan firmamız, 
müşteri ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda 
profesyonel çözümler sağlamakta ve yurtiçi 
pazarının yanı sıra 55’ten fazla ülkeye 
ürünlerini ihraç etmektedir. Sahip olduğu 
uluslararası belgelerle de kaliteli ve güvenilir 
üretimine dikkat çeken Şenol Soğutma’nın 
başlıca ürünleri; pastane ve market dolapları, 
soğuk hava depoları, soğutma grupları, 
merkezi soğutma sistemleri ve endüstriyel 
mutfak ekipmanlarıdır. Şenol Soğutma olarak 
yaklaşık 50 yıldır otel, kafe, restoran, market 
ve catering firmaları için proje, uygulama ve 
teknik servis hizmeti ile anahtar teslim çözüm 
sunuyoruz. Otel ve kafeler için özel tasarım 
pastane teşhir dolapları ve soğuk hava 
depoları üretiyoruz. AR-GE çalışmalarıyla 
ürünlerimizi sürekli geliştirerek ürün 
çeşitliliğini her geçen gün artırıyoruz. Otel, 
restoran, kafe alanlarında müşterilerimize; 
pastane dolapları (kuru pasta, yaş pasta, 

börek teşhir, ekmek teşhir, çikolata dolapları, 
dondurma reyonları), et teşhir dolapları, 
et yaşlandırma dolapları, süpermarket 
reyon dolapları, balık teşhir dolapları, 
merkezi soğutma sistemleri, chiller 
sistemleri ve soğuk hava depoları gibi 
ürünlerimiz ile hizmet veriyoruz. Ayrıca 
müşteri istek ve ihtiyaçlarını önceliğimiz 
olarak benimseyerek özel konsept projeler 
yapıyoruz. Bünyemizde bulundurduğumuz 
deneyimli personellerimiz, Orta Doğu ve 
Avrupa ülkelerinde kurduğumuz yaygın 
servis ağımız ve test odamız ile üstün 
kalitede ürünleri sektörde müşterilerimiz ile 
buluşturuyoruz.

Fuara katılan her firma, HOSTECH by 
TUSİD fuarı sayesinde pazar payını 
arttırmakta
HOSTECH by TUSİD Fuarıyla Türkiye gıda 
sektöründe yer alan firmaların yurtdışı 
lider firma ve üreticileriyle buluşturulması 
sağlanmaktadır. Bu sayede uluslararası 
platformda Türkiye, endüstriyel mutfak 
sektöründe ön plana çıkmakta ve yeni hedef 
pazarlar keşfetmektedir. Fuara katılan her 
firma HOSTECH by TUSİD fuarı sayesinde pazar 
payını artırmaktadır. Yurtdışı müşterilerinin 
ulaşım ve konaklama masraflarının TUSİD 
Derneği tarafından karşılanması fuara talebin 
artmasını sağlamaktadır. Amacımız; katıldığımız 
HOSTECH by TUSİD fuarı ile yurtiçi ve yurtdışı 
pazar payımızı artırmak ve yeni distribütörlük 
anlaşmaları yapmaktır. Fuarın bir sene 
gecikmeli olarak gerçekleştirilmesi doğru bir 
karardı çünkü ülkelerin pandemi nedeniyle 
uçuş kısıtlamalarına gitmeleri, ülke sınırlarının 
kapanması ve karantina süreci gibi faktörler 
müşterilerin fuara katılımını önemli ölçüde 
etkileyecekti. Bu bağlamda fuarın ertelenerek 
bu sene düzenlenmesiyle müşteri katılımının 
geçen seneye oranla daha yüksek olacağını 
düşünüyoruz. 

Pandemi döneminde en çok iş 
yapan firmalar arasında 
süpermarketler yer alıyor
Bu sene fuarda modüler soğuk oda, havuz 

dolabı, konsept pastane teşhir dolapları, 

süpermarket reyon ve sütlük dolapları,  

dikey tip dondurucu dolapları ve merkezi 

sistem ürünlerimizi sergileyeceğiz. Ürün  

gamımıza yeni eklediğimiz ürünlerimizle, 

fuarda müşterilerimizle buluşmayı 

bekliyoruz. Ürünlerimiz gıda soğutmasına 

yönelik olduğu için pandemi sürecinden en 

az etkilenen firmalar arasındayız. Sokağa 

çıkma yasakları ve kısıtlamalar ile beraber 

pandemi döneminde en çok iş yapan firmalar 

arasında süpermarketler yer almakta. Bu 

süreçte Şenol Soğutma olarak süpermarket 

ürün grubumuzun satışlarında artış yaşadık. 

Restoran ve pastane sektörü yaşanan 

kısıtlamalardan dolayı zarar görürken, 

Türkiye Tarım Kredi Birlik Kooperatif Zincir 

Marketleri, İstanbul Havalimanı Türk Hava 

Yolları Kargo Soğuk Hava Depoları Merkezi 

Soğutma Sistemleri gibi işlerimiz devam 

etmekte. Küreselleşen pazarda dinamik 

kadromuz ile müşteri memnuniyeti odaklı 

çalışmalarımızı sürdürürken dünyada 

endüstriyel soğutma sektöründe öncü 

firmalardan biri olmayı hedeflemekteyiz. 

Yaklaşık 50 yıldır sektörde yer almamızın 

sağladığı deneyimle, ürün gamımıza ve güçlü 

referanslarımız arasına her geçen gün bir 

yenisini daha ekleyerek büyümeye devam 

etmeyi planlıyoruz.

Şenol Soğutma, 50 yıldır proje, 
uygulama ve teknik servis hizmeti ile 
anahtar teslim çözüm sunmakta

Şenol Kağıtcı / Şenol Soğutma 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Yönetim Kurulu Başkanı



Faaliyetlerine 1968 yılında başlayan 
firmamız; çatal kaşık ve bıçak üretimi 
öncelikli olmak üzere Haziran 2021’den bu 
yana Tekirdağ/Çerkezköy’deki yeni üretim 
tesislerinde çalışmalarına güçlenerek 
devam etmektedir. HİSAR A.Ş., ülkemizde 
turizm sektörünün hareketlendiği yıllar 
olan 1990’dan itibaren turizm alanına 
özel ürünler üretmeye başlamış, 2007 
yılından itibaren ise yine sektörün öncü 
firması olarak kendi sektöründe ilk kez 
profesyonel hizmet verebilecek HoReCa 
satış kanalını kurmuştur. Bugün HoReCa 
satış kanalımız tüm Türkiye geneline yayılmış 
geniş uzman satış kadrosu ve “Turizmin 
Başkenti” olarak adlandırılan Antalya’da 
350 metrekarelik HoReCa Showroom’u ile 
hizmet vermeye devam etmektedir. HoReCa 
kanalına yönelik çıkarttığımız ürün tanıtım 

kataloğumuzda yer alan onlarca model 
ürünümüz ile turizm tesisleri ve yeme içme 
sektörüne hizmet vermeye gayret ediyoruz. 
Her bir modelimiz fabrikamızın AR-GE 
departmanında yapılan çalışmalar ile birlikte 
özellikle sektör profesyonellerinin tavsiyeleri 
dikkate alınarak 58 yıllık Hisar tecrübesi 
ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Ürünlerimiz 
gerek hammaddeleri gerek tasarımları 
gerekse üretim kaliteleriyle farklarını 
hissettirmektedir. Eksik tamamlama 
alımlarında ürün devamlılığı olarak kullanıcı 
nezdinde tatmin sağlamaktayız.

TUSİD fuarında ilk kez sergileyeceğimiz, 
HoReCa için özel olarak tasarlanan 
ve 100 yerli olarak imal edilen yeni 
modellerimizle yerimizi alacağız
Sektörün en önemli fuarı olan HOSTECH by 
TUSID’e gerek yurt içi gerekse yurt dışından 
yoğun katılım olacağına inanıyorum. Sektör 
ve paydaşları bu fuarı bekliyordu açıkçası. 
Herkes heyecanlı, en yeni ürünlerini en iyi 
şekilde teşhir etmek ve değerli misafirlerini 
en iyi şekilde ağırlama telaşında… HİSAR 
olarak fuarlardaki 58 yıllık değişmeyen 
anlayışımız bu yıl da devam edecek. Hisar’da 
fuar demek yenilik ve/veya yeni ürün 
demektir. Biz bu yılki TUSİD fuarında ilk kez 
sergileyeceğimiz, HoReCa için özel olarak 
tasarlanan ve kendi tesislerimizde yüzde 100 
yerli olarak imal edilen yeni modellerimizle 
yerimizi alacağız.  HOSTECH by TUSİD 
Fuarı’nın İstanbul’da yapılıyor olması en 
önemli artısı. Sektör üreticilerinin büyük bir 
kısmı İstanbul veya yakın çevresinde üretim 
yapmakta. Fuarın iki yılda bir düzenleniyor 
olması ise konuya ne kadar ciddi yaklaşıldığını 
ve önem verildiğini göstermektedir. Bu fuarı 
diğer fuarlardan ayıran en önemli özelliği 

ise, benzerleri gibi satış fuarı olmayıp, yeni 
model ve yeni teknolojilerinin tanıtıldığı bir 
fuar olmasıdır.

Pandemi sürecinde turizm projelerinin 
durağan devam eden yatırım çizgisinin 
2022 yılından itibaren yükseliş trendine 
gireceğini öngörüyoruz
Pandeminin dünya üzerinde en çok 
etkilediği üç önemli iş kolundan biri 
olan turizm sektörüne yönelik üretim 
yaptığımızı düşünürsek, bu durumdan 
etkilenmedik demek mümkün değil. 
Aslında pandemi bizlere iş yapış biçimimizi 
ve pandemiden çıkış yolunu bulabilmek 
için yeni arayışlara girmemizi öğretti. Biz 
bu süreci en az hasarla atlattıysak, bunda 
sürekli yaptığımız yatırımlarımızın ve uzun 
yıllardan beri kurumsal tedarik çözüm ortağı 
olduğumuz değerli iş ortaklarımızla birlikte 
yürüttüğümüz çalışmaların olabildiğince 
büyük rolü bulunmakta. 2020-2021 yılı 
özellikle turizm sektörü için zor bir yıl oldu 
ve zor olmaya da devam ediyor. Şirket olarak 
doğru öngörü ile yaptığımız bütçelerde 
yüzde 100 ve üstü gerçekleşme ile devam 
ediyoruz. HİSAR A.Ş. HoReCa özellikle 
çatal kaşık ve bıçakta sektör lideri olarak 
her zaman yurt içi ve dışı yeni projelerde 
yer almaktadır. Projeler, açılış öncesinden 
itibaren büyük bir titizlikle takip ediliyor.  
Pandemi sürecinde turizm projelerinin 
durağan devam eden yatırım çizgisinin 2022 
yılından itibaren tekrar yükseliş trendine 
gireceğini öngörmekte ve hazırlığımızı 
bu yönde yapmaktayız.  Bu vesileyle tüm 
sektöre sağlık dolu, bol kazançlı bir fuar 
dileriz…

Fahrettin Savaşer / HİSAR A.Ş. 
HoReCa Türkiye Satış Müdürü

HoReCa kanalına yönelik onlarca model 
ürünümüz ile turizm tesisleri ve yeme 
içme sektörüne hizmet veriyoruz
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1935 yılında Almanya’da Alfred Kärcher 
tarafından kurulan Kärcher, temizlik 
teknolojileri alanında lider ve öncü bir şirkettir. 
Bu tanım kapsamında temizlik makine, 
ekipman ve aksesuarlarının yanı sıra temizlik 
kimyasalları ve deterjanları üreten bir sanayi 
devidir. Kullanıcılarına 67 ülkede, 110 şirketi, 
13 bini aşkın çalışanı ile hizmet veren Kärcher, 
bugün tüm dünyada hem profesyonel 
kullanıcılara hem de ev kullanıcılarına yenilikçi 
temizlik çözümleri sunmakta. Kärcher Türkiye 
olarak 20 yıldır ülkemizde faaliyet gösteriyor, 
ürünlerimizle tüketicilerimizi buluşturuyoruz. 
Önde gelen yenilikçi bir firma olarak, 
müşterilerimize maksimum fayda sağlayacak 
ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak 
ürünler sunmak ana motivasyonumuz. 
Yüksek basınçlı yıkama makinesinin ve cam 
temizleme teknolojisinin mucidi, buharlı 
temizlik makinesini Türkiye’ye getiren ilk 
marka olarak bunu başarı ile sürdürdüğümüzü 
söyleyebiliriz. Firma olarak uzmanlaşmanın, 
teknolojinin ve inovasyonun önemini çok iyi 
biliyoruz. Bu kapsamda segment uzmanlarımız 
sahada her daim müşterilerimizin yanında, 
genel ve spesifik çözümler sunarak kaliteyi 
artıran, maliyet kalemlerini düşüren çalışmalar 
içindeler. Son 7 yıldır büyük yatırımlar yaptık 
bununla paralel olarak ise büyüme alanında 
Türkiye’de çok hızlı yol kat ettik; 2021 yılında da 
yüzde 40 büyüme hedefliyoruz. 

Buhar makinemiz, hijyen denince akla 
ilk gelen ürünlerimiz arasında
Türkiye'de 20 yılı aşkın bir süredir konaklama 
kanalı için temizlik çözümleri sunuyoruz. 
Bugün bir metrekarelik alandan bir şehri, 
yatay ya da dikey mimarileri, tekstil ya da sert 
yüzeylerin temizlenmesini sağlayacak tüm 
ekipmanları bünyemizde bulunduruyoruz. 
Sessiz ve temiz bir oda, bakımlı genel alanlara 
ek olarak pandemi ile birlikte konaklama 
alanında hijyen bizlerin önemli kriterleri 
arasında girdi. Buhar makinemiz, hijyen 
denince akla ilk gelen ürünlerimiz arasında, 
sessizlik denildiğinde ise çevreye duyarlı 
sessiz elektrik süpürgelerimiz ön plana çıkıyor. 
Zeminlerin bakımı için zemin otomatlarımız, 
kiri kaynağında yok etmek için dış alan çevre 
makinelerimiz, otonom sistem robotlarımız ve 
daha birçok yenilikçi ürünlerimizle konaklama 
sektörünün ihtiyaçlarını tüm boyutları ile 
karşılıyoruz. Kärcher’de 4 binden fazla ürün 
bulunmakta. Basınçlı yıkama makineleri, 

süpürücüler, buharlı temizlik makineleri, yüzey 
temizleyiciler, cam temizleyiciler ve elektrikli 
süpürge gibi birçok farklı ürünü turizmcilerimize 
sunmaktayız. Dezenfeksiyonun sağlanması 
gerektiği alanlardan geniş ürün portföyü 
sayesinde Kärcher çözümü mevcut. Güçlü 
iş ortaklarımız sayesinde yıllardır domine 
ettiğimiz pazarda her sene daha fazla 
büyüyoruz. Teknoloji, yüksek performans, 
yenilik ve kalite ile anılan Kärcher firması olarak 
amacımız, güvenirlik üzerine inşa ettiğimiz 
marka konumumuzu sürekli güçlendirmek. 
Optimum fiyat-performans dengesini 
göz önünde bulundurarak ev kullanıcıları, 
işletmeler ve sanayi kuruluşlarındaki 
müşterilerimiz ile açık ve şeffaf iletişim 
kuruyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi teknoloji ve 
yenilik ile birleştirerek yüksek müşteri faydasını 
ön planda tutuyor, maksimumda yaşanan 
talihsizlikleri çözme politikasını benimsiyoruz. 
Böylece iş ortaklarımızın talep ve ihtiyaçlarını, 
hızlı ve esnek bir şekilde sonuçlandırıyoruz. 
Ayrıca günümüz dünyasında ulaşılabilir 
olmanın öneminin gayet iyi bilen bir şirket 
olarak, kendi bünyemizde yönettiğimiz ve 
her sene büyüttüğümüz Müşteri Hizmetleri 
Departmanımız sayesinde müşteri taleplerini 
hızlı şekilde ele alıyor ve çözüme kavuşturarak 
Mükemmel Kärcher Müşteri Deneyimi’ni 
müşterilerimize yaşatıyoruz. 

Pandemi küresel bir sorun olsa da 
hijyen ihtiyacının artması,  temizlik 
makinelerine talebi artırdı
Küresel boyutta pandeminin başlaması ve 
hızlı şekilde yayıldığı 2020 yılının ilk aylarında 
globalde olduğu gibi Türkiye'de de belirsizliğin 
verdiği bir endişe ortamı oluştu. Özellikle 
Mart 2020'de tüm planlamalarımızı hızlı 
şekilde gözden geçirerek yeni duruma adapte 
olacak şekilde stratejilerimizi revize ettik. 
Bu kapsamda alt yapısı hazır olan WebShop 
mağazamız önemli bir boyuta ulaşmıştır. 2021 
yılına geldiğimizde ise pandemiye adapte 
olmuş bir kondisyonda, büyüme ve yatırım 
yapma planlaması üzerine kurgulanmış 
stratejik kararlarımız devreye aldık. İlk 6 aylık 
perspektifte baktığımızda TL ve daha önemlisi 
Euro bazında çift haneli büyüme rakamlarımı 
yakaladık. Yılın kanal bölümünde ise alt yapı, 
yeni mağaza ve personel yatırımlarımıza devam 
ederek 2021 yılındaki büyüme hedeflerimizi 
yakalayacağız. Pandemi döneminde birçok 
sektörde olduğu gibi konaklama sektöründe 
de temizlik ekipmanlarına olan talep arttı. 
Her ne kadar pandemi gerçeği küresel bir 
sorun olsa da hijyen ihtiyacının artması, toplu 
yaşam alanlarında Sağlıklı ve Güvenli Turizm 
yaklaşımının kural haline gelmesi temizlik 
makinelerine talebi artırmıştır. Özellikle 
dezenfeksiyon sağlayan ürünlere talebin 3-
4 kat arttığını söyleyebiliriz;  buharlı temizlik 
makineleri, sıcak-soğuk basınçlı yıkama 
makineleri, dezenfeksiyon sağlayan deterjanları 
ile birlikte zemin temizleme otomatları, 
hava temizleme makineleri en çok talep 
gören ürünlerimiz oldu. Bir diğer başlık ise, 
sürdürülebilir ve sistematik temizlik yöntemleri 
ön plana çıktı. Doğru temizlik işi için doğru 

çözümü önermek yani PDIR adını verdiğimiz 
sistem prensipte tamamen bu noktaya 
odaklanmaktadır. Kendi içinde dört farklı 
kategoriye ayırdığımız; Önleyici Temizlik, Günlük 
Temizlik, Ara Temizlik ve Koruma & Bakım 
temizlik adımlarının uygulanması pandemi 
ile artan hijyen ihtiyacının karşılanmasına ve 
kalitenin artmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca 
temizlikte verimlilik ve hijyen sonuçlarını 
pozitif etkilerken ve maliyet giderlerini 
minimize etmiştir. Turizm tesislerinde, müşteri 
memnuniyetinin önemli bir paçası olan hijyen 
yaklaşımının PDIR sistemi ile ne kadar önemli 
olduğuna vurgu yapıyoruz.

Renovasyona giren ve yeni açılış 
yapılan otellerin yüzde 80'i 
Kärcher markasını tercih etti
Global markalar ve Türkiye'deki lokal zincir 
oteller ile yoğun ve artarak devam eden iş 
ortaklıklarımız mevcut. 2021 yılında limitli 
sayıda renovasyona giren ve yeni açılış yapılan 
otellerin yüzde 80'i Kärcher markasını tercih 
etmiştir. Bunun arka tarafında ise iş ortaklarımıza 
sunduğumuz yenilikçi ürünler, Eco Efficiency 
yani enerji tasarruflu ürünlerimiz ve başarıyla 
yönetilen Satış Sonrası Hizmetler yaklaşımımız 
bulunuyor. Küresel boyutta pandemiye adapte 
olmakla birlikte turizm sektörünün 2022 ve 
2023 yılında hareketleneceğini görüyoruz. 
Buna paralel olarak yatırımların pozitif 
etkileneceği ve yeni otel açılışlarının artacağı 
yönde bir eğilim olacak. Büyük grup oteller 
ile yaptığımız görüşme, prensip anlaşmaları 
ve yorumlarından da elde ettiğimiz çıkarımlar 
pozitif yöndedir. Ayrıca, turizm fuarlarının 
sektöre yön verdiği ve pozitif kazanımlar 
sağladığı bir gerçektir. Yenilikler, teknoloji ve 
sürdürülebilir ürünlerin her daim ön plana 
çıkarıldığı ve gerek global gerekse Türkiye'deki 
büyük şirketlerin, üreticilerin iş ortaklıkları ile 
bir araya geleceği bu organizasyonun önemli 
bir değer olduğunun farkındayız. Her ne 
kadar pandemi toplu organizasyonları olumlu 
etkilememiş olsa da sektörün nabzını tutan 
ve gelişmeleri yakın takip eden HOSTECH by 
TUSID Fuarının başarılı olacağına inanıyoruz.

2021 yılında yüzde 40 büyüme hedefliyoruz

İsmail Korkmaz / Kärcher Profesyonel 
Ürünler Doğrudan Satış Kanalı Satış 

Direktörü
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Protel, Berlin Duvarı’nın yıkıldığı ve 
dünyanın küreselleşmeye başladığı 
1989 yılında kuruldu. O yıllarda 
internet, dünya bir yana dursun, 
henüz Amerika’daki şehirler bile 
birbirine bağlanabilmiş değildi. Konuk 
ağırlama sektöründe tükenmez kalem 
ve adisyon fişlerinin baskın olduğu bir 
zamanda doğan Protel, dünya teknoloji 
devlerinin ürettiği teknolojileri, yurt 
içinde konuk ağırlama sektörünün 
hizmetine sunmak üzere yola çıktı. Hızlı 
adımlarla ilerleyen Protel, kısa zamanda 
Türkiye’de konuk ağırlama sektörünün 
vazgeçilmez teknoloji, bakım-onarım ve 
yazılım sağlayıcısı hâline geldi. Bugün 
Protel, kendi yazılımlarını üretebilen ve 
dünyaya açılmak üzere harekete geçmiş 
bir firma. Artık, konuk ağırlama yazılımı 
sektöründeki dünya devleri ile yurt 
içindeki sektör öncüleri arasında köprü 
kuruyoruz. 

Otel yönetim sistemleri; otel 
işletmelerinin merkezinde yer alan 
ve oteldeki tüm yönetim süreçlerinin 
kontrol edildiği yazılım çözümleridir
Protel, inovasyon yolculuğuna 
konuk ağırlama sektörünün küresel 
markalarından Oracle’ın Türkiye resmi 
distribütörü olarak başladı. Türkiye’de 
bulunan konuk ağırlama ve yeme-içme 
sektörü işletmelerine teknoloji odaklı 
yönetim ve işletme çözümleri sunmayı 
misyon edinmiş olan Protel, aynı 
zamanda kendi sistem entegrasyonları, 
yazılım geliştirme ve destek ekipleriyle 
katma değerini yarattı. Protel’in destek 
ekipleri müşterilerine uzaktan erişim, 
telefon ve yerinde destek yöntemleriyle 
7/24 kesintisiz hizmet vermekte. Protel, 
2018 yılında konuk ağırlama sektörü 
sistem ve çözümleri ile Doğu Avrupa, 
İngiltere ve Dubai’den başlayarak 
yurt dışı pazarlarına açıldı.  Otel 

yönetim sistemleri; otel işletmelerinin 
merkezinde yer alan ve oteldeki tüm 
yönetim süreçlerinin kontrol edildiği 
yazılım çözümleridir. Klasik otel 
yönetim sistemlerinde, otel yönetiminin 
temelinde bulunan ön büro, rezervasyon, 
otel giriş – çıkış ve faturalandırma gibi 
süreçlerin yönetimi sağlanmaktadır. 
Ancak, sektörün ihtiyaçları ve teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda, otel yönetim 
sistemleri de değişerek otel yönetiminde 
doğrudan veya dolaylı olarak yer alan 
tüm departmanların, iş süreçlerinin 
yönetildiği kapsamlı yazılımlara 
evrilmiştir. Gelişmiş otel yönetim 
sistemlerinin kapsadığı departman ve 
iş süreçlerinden bazıları; pazarlama, 
etkinlik yönetimi, yeme-içme, insan 
kaynakları ve muhasebedir. Biz de Protel 
olarak hem ihtiyaçları hem de teknolojik 
gelişmeleri takip ederek geleceğe 
yönelik ürünler sunmaya devam 
ediyoruz... Protel 30 yılı aşkın süredir, 
ürün ve çalışan kalitesi ile sektördeki 
diğer paydaşlardan ayrılmaktadır. 350 
kişilik ekibiyle alanındaki en büyük 
istihdamı yaratmaktadır. 

Son derece dinamik ve hedeflerimize 
ulaştığımız bir 2021 yılı geçiriyoruz
Pandemi sebebi ile durgun geçen 
2020 yılından sonra, son derece 
dinamik ve hedeflerimize ulaştığımız 
bir 2021 yılı geçiriyoruz. 2020 
yılında gerçekleştirdiğimiz, yapısal 
ve organizasyonel iyileştirmelerin de 
meyvelerini 2021 yılında topluyoruz. 
2020 yılı, birçok işletmeye teknolojiye 
yatırım yapmanın aslında zor günlerde 
kendilerine nasıl geri dönüş sağladığını 
gösterdi. 2021 yılı içinde birçok CRM 

projesi hayata geçirdik. Yurt dışı 

uçuşların da normale dönmesiyle turizm 

sektörünün eski günlerine döneceğine 

inanıyoruz. Pandemi tabii ki bizi de 

çok etkiledi, ancak bazı çözümlerimizin 

de daha fazla öne çıkmasını sağladı. 

Pandemi sürecinde de sürece uygun 

çözümleri çok hızlı bir şekilde hayata 

geçirip sektöre katkıda bulunduk. 

Özellikle temassız çözümlerimiz sektöre 

önemli katkılar sağladı.

Turizm sektörüne teknoloji olarak 
liderlik ve öncülük etmeye devam 
edeceğiz
Öncelikle, yatırımcısı ve tedarikçisi 

ile bir bütün olan turizm sektörünün 

pandemi döneminde en fazla etkilenen 

sektörlerden biri olduğu tartışılmaz. 

2021 yılı ve sonrasında, temassız mobil 

uygulamalara ağırlık vermeyi planlıyoruz. 

Bulut tabanlı, kullandığın kadar kirala 

modelini temel alan uygulamalarımız 

daha çok sahada olacak. Tabii ki turizm 

sektörüne teknoloji olarak liderlik 

ve öncülük etmeye devam edeceğiz. 

Türkiye’deki turizmin gelişmesine her 

zaman katkıda bulunmaya çalışıyoruz. 

Örneğin “eğitim”, üzerinde özellikle 

durduğumuz konulardan biri. Nitelikli 

arkadaşları sektöre kazandırmak 

amacıyla yaptığımız 100’den fazla eğitim 

kurumu ile iş birliğimiz devam edecek.

Konuk ağırlama yazılımı sektöründeki dünya 
devleri ile yurt içindeki sektör öncüleri 
arasında köprü kuruyoruz

Pınar Gürsoy / 
Protel Satış Yöneticisi
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Star Makina, üretimde 15 yıllık deneyim 
ve tecrübeye sahip olarak 2000’li yıllarda 
profesyonel temizlik makineleri üretimine 
başladı. Uygun fiyatlı, şık ve kullanışlı 
ürünler tasarlayarak deneyimlerimizi tüm 
makinelerimize yansıttık. Fabrikalarımızda 
makinelerimizin birçok aksamını kendimiz 
üretiyor, bu sebepten ötürü de müşteri 
taleplerine hızla aksiyon alabiliyoruz, işimizi 
şansa bırakmıyoruz. Ürün yelpazemiz ve hizmet 
alanımız oldukça geniş. Bir kullanım alanına 
birden fazla ürün sunabiliyoruz. Aynı zamanda 
ürünlerimizin hepsi Türkiye ve 

Avrupa standartlarına 
göre tescilli ve 
belgelidir. Bizi biz 
yapan değerlerimizden 
vazgeçmiyor 
kültürümüzü ve 
değerlerimizi 
satış politikamıza 
yansıtıyoruz. Uzman 
ekibimiz müşterilerimizle 
birebir ilgileniyor ve sorularını yanıtsız bırakmıyor. 
2010 yılından beri de turizm sektöründe en 
yaygın ve en etkili hizmet verdiğimiz alan 
oteller diyebiliriz. Staff Profesyonel Temizlik 
Ekipmanları, 2010 yılında Star Makine bünyesine 
katıldı, firmamızla otellere temizlik ekipmanları 
ve personellerin işini kolaylaştıracak inovatif 
ürünlerle hizmet vermeye başladık. Aynı 
zamanda puzzle sistemi ile müşteri talebine 
göre tekrar şekillenebilen, çevre dostu geri 
dönüştürülebilir malzeme ile üretilen çok yönlü 
kat arabaları satışı yapmaktayız. Firma olarak 
global dünyanın olası sorunlarını da ele alarak 
geri dönüştürülebilir ürünler kullanmaktayız. Kat 
arabalarımızın ve diğer ürünlerimizin birçoğunun 
geri dönüştürülebilir özellikli oluşuyla doğaya 
karşı sorumluluklarımızı da yerine getirdiğimizi 
düşünüyoruz.

Dünyada her zaman temizliğe ihtiyaç 
vardır ve temizlik sektörü hiçbir zaman 
faaliyetini yitirmez
2021 aslında pandemi sürecinin gölgelediği 
diğer iki yıldan çok daha aktif ve verimli 
bir yıl oldu. İnsanların normalleşmeye 
ayak uydurmasıyla sektörlerin tamamında 
hareketlenme oldu da diyebiliriz. Bizim daimi 
hedefimiz her zaman daha iyisini yapmak ve 
asla yerimizde saymamak. Dünyada her zaman 
temizliğe ihtiyaç vardır ve temizlik sektörü 
hiçbir zaman faaliyetini yitirmez. Tabii ki 
pandemi sürecinden ötürü firmamız aktifliğini 
azaltmak durumunda kaldı ancak tamamıyla 
yitirmedi. Değişen ve gelişen dünya düzenine 
yeni inovasyonlarımızla ayak uydurmak ve 
insan hayatında kolaylık sağlayacak yeni ürünler 
ortaya koymayı ve temizliğe ihtiyaç olunan her 
alanda bizi görmenizi umuyoruz. HOSTECH 
by TUSID Fuarı hakkında değerlendirme 
yapacak olursak; HOSTECH ve benzeri turizme 
dönük fuarların firmaların bünyelerini daha 
açık ve birinci ağızdan ifade etmelerini ve 
açıklamalarına katkıda bulunmalarını, aynı 
zamanda müşterilerin hangi firmadan ne 
yönde hizmet alacağı hakkında bilgi sahibi 
olmasını sağlıyor.

Bizi biz yapan değerlerimizden vazgeçmiyor, 
kültürümüzü ve değerlerimizi satış 
politikamıza yansıtıyoruz

Ufkum Sonuk / Star Makina 
Baş İşletme Sorumlusu (COO)

Kayseri’de aile şirketi olarak faaliyete başlayıp, 
zaman içerisinde hızla gelişip büyüyen ve 
limited şirketi haline gelen firmamız, yaklaşık 
25 yıldır Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde 
başta otel sektörü olmak üzere, tüm özel 
ve kamu hastanelerine, proje ve mimarlık 

firmalarına hizmet vermektedir. Kendimize 
hedef belirlediğimiz turizm firmaları ile bundan 
20 yıl önce tanışıp ölmeyecek bir sektör 
olduğuna kanaat getirip turizm ve otelcilik 
fuarları ile sektörde yol aldık. Yıl içerisinde 
düzenli seyahatler ile bu sektöre yeni başlayan 
veya yıllardır sektör içerisinde olup kendini 
yenileyen otellerimize ulaşmaktayız. Ayrıca her 
yıl düzenli olarak katıldığımız hastane ve otel 
ekipmanları fuarı başta olmak üzere birçok 
fuarda ürünlerimizi değerli iş ortaklarımız için 
sergilemekteyiz. Fuarların, firmaların yeni iş 
ortakları ile tanışmaları, kendilerini yenilemeleri, 
geliştirmeleri ve özellikle de sezona iyi motive 
olmaları açısından vazgeçilmez, olmazsa 
olmaz olduğu bilincindeyiz. Bu bilinçle yola 
çıktığımız bu sektörde tüm fuar yetkililerinin 
kendilerine verdiğimiz değerin, bizim için 
ne kadar önemli olduklarının bir kez daha 
farkına vararak, olmazsa olmazımız fuarlarda 
bizlerin beklentilerini boşa çıkarmamaları en 
büyük beklentimizdir. Firmamızın prensipleri 
arasında en önemlisi olan ‘Bildiğini yap, ama 
en iyisini yap’ cümlesinden yola çıkıp ağırlıklı 
olarak refakatçi koltukları ve otel oda ölçüleri 
düşünülerek tasarlanan özel ölçülerde yatak 

olabilen fonksiyonel koltuklar üretmekle 
birlikte baza, ek yatak, kanepe gibi birçok ürünü 
imal etmekteyiz. Firmamızın ürünleri patentli 
ürünler olup, kalifiye elemanlarımız, uzman AR-
GE ve ÜR-GE ekiplerimiz ile iş ortaklarımıza özel 
tasarlanan ürünler bizi rakiplerimizden belirgin 
seviyede ayırmaktadır. 

Akdeniz ve Ege Bölgesinde yeni yatırım ve 
yenileme yatırımı yapacak turizm firmaları 
ile sürekli iletişim halindeyiz
2021 yılında kendimize belirlediğimiz hedefi 
yüzde 25 oranında turizm sektöründen 
sağlık sektörüne aktararak tamamlamış 
bulunmaktayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da gelecek sezon için imza atacağımız yeni 
projelerimiz bulunmakta. Özellikle Akdeniz 
ve Ege Bölgesinde yeni yatırım ve yenileme 
yatırımı yapacak turizm firmaları ile sürekli 
iletişim halindeyiz ve çalışmalarımız hızla devam 
etmekte. Firmamız, belirlemiş olduğu çizgisinde 
emin adımlarla yükselerek ilerlemeye devam 
etmektedir. Yeniliği, kaliteyi ve teknolojiyi 
kendisine ilke edinen firmamız önümüzdeki 
birkaç yıl içerisinde şu anki hedeflerine ulaşıp 
yeni hedefler belirleyecek duruma gelecektir. 

Her yıl düzenli olarak katıldığımız 
birçok fuarda ürünlerimizi değerli 
iş ortaklarımız için sergilemekteyiz

Mehmet Bıçak / Mekanizma Dünyası 
Yönetim Kurulu Başkanı



GÖRÜŞLER

41

TEDARİKÇİLER

Organizatörİş Ortakları

Yerinizi Ayırttınız mı?
www.emittistanbul.com

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Büyükçekmece / İSTANBUL / TÜRKİYE

ÇEYREK ASIRDIR DÜNYA TURİZMİNİN BULUŞMA NOKTASI
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9 - 12 Şubat 2022
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İklimlendirme sektörünün dokuz yıllık lider okulu olan Daikin Akademi, 
pandemide dijital teknolojilerin gelişimini, yeni iş modelleriyle 
harmanlayarak eğitimlerini genişletti. Sektör çalışanlarının yanı sıra teknik 
lise öğretmenlerinden, üniversite ve lise öğrencilerine kadar toplam 45 
bin kişinin eğitim aldığı akademinin pandemide mottosu "dijital dönüşüm, 
sürdürülebilirlik ve çeviklik" oldu. Pandemiyle birlikte hayatımızın bir 
vazgeçilmezi halini alan dijitalleşme, iş dünyasında daha da çok öne çıkıyor. 
Dijitalleşme sürecine çalışanlarını dahil etmeyen şirketler bu dönemde 
sınıfta kalırken, süreci bir bütün olarak ele alan şirketler ise öne çıkıyor. 
İklimlendirme sektörünün öncü ve yenilikçi markası Daikin’in çatısı altında 
2012 yılında kurulan Daikin Türkiye Akademi, pandemi döneminde de 
eğitimlerini aralıksız sürdürdü. Yenilikçi ve çevreye duyarlı uygulamalara 
öncülük etmeyi hedefleyen akademi, pandemi döneminde dijital 
teknolojilerin gelişimini, yeni iş modelleriyle harmanlayarak eğitimlerini 

genişletti. Söz konusu dönemde, Akademi İcra Kurulu’nun geliştirdiği 
F25 stratejilerinin odağını ise dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, çeviklik, 
performansı dönüştüren liderlik ve öğrenen organizasyon temaları 
oluşturdu. Sadece Daikin çalışanlarına değil, tüm sektöre açık olan 
akademide, kurulduğu günden bugüne kadar 45 bin kişiye eğitim verilerek 
kişisel, mesleki ve teknik gelişim imkanı sağlandı. Profesyonellerin yanı sıra 
çok sayıda teknik lise öğretmenin de eğitim aldığı akademide, üniversite 
ve teknik lise öğrencilerinin de eğitimine katkıda bulunuldu. Sektör 
eğitimlerinin yüzde 90’ının verildiği Daikin Türkiye Akademi, özellikle 
pandemide dijital dünya ile uyumlu çalışabilen, nitelikli personeller 
yetiştirerek, iklimlendirme sektörüne katkı sunmaya devam etti. Daikin 
Türkiye Akademi Bölüm Müdürü Birsen Atakay, dijital teknolojilerin 
gelişmesiyle birlikte yapılan işlerin gereklilikleri ve içeriklerinin de sürekli 
değişim gösterdiğini söylüyor. Pandemi sürecinin ardından eski çalışma 
ve öğrenme şekillerine dönülemeyeceğinin pek çok araştırmayla net bir 
şekilde ortaya konulduğunu belirten Atakay, “Akademi olarak pandemi 
öncesinde de gündemimizde olan ‘dijital dönüşüm’ ve buna uygun 
karma, hibrit öğrenme modellerini hayata geçirmeye başladık” dedi. 
Bu kapsamda LMS (Learning Management System) programı ve Daikin 
Mobile uygulaması ile akademide eğitim alan herkesin gelişim yolculuğuna 
ivme kazandırdıklarını aktaran Atakay, “Kendi e-eğitim kataloğumuzu 
oluşturmak adına iç eğitmenlerimiz ile a-senkron eğitim videoları da 
çekiyoruz.” dedi. 

Kurulduğu 1984 yılından bu yana Türkiye’de profesyonel mutfak 
tasarımlarında ve uygulaması alanında yüksek ve gelişmiş teknolojilerin 
kullanılmasında öncü olan MAKPA, yaratıcı görüşü ile birçok bilinen 
Amerikan ve Avrupalı cihaz üreticinin ayrıcalıklı temsilcisi ve bayisi 
olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Türkiye’de üretilen birçok mutfak 
ekipmanlarının da temsilciliğini yapman MAKPA, yalnızca Türkiye’de 
değil, dünya çapında işletim şeması doğru, sağlık kurallarına uygun 
(HACCP Regulations), yatırımcı ve işletmecilerin yüksek teknoloji ve 
kaliteli çözümünü gerektiren mutfak, barlar, açık büfe ve açık mutfaklar 
konusunda hizmet veriyor. Kuruluş tarihinden bu yana sürekli sektörel 
yenilik ve gelişimlerin öncüsü olan Makpa, 2020 yılında özellikle 
kaynakların doğru kullanımı, karbon ayak izi ve sürdürülebilir çevre için 
attığı adımlar neticesinde Nevres Özdüzünciler ile oluşturduğu ortaklık 
ile FritClean markasını bünyesindeki değerli markalar arasına kattı. 
Ali Sözmen, önümüzdeki yılların tasarruf, çevre koruma ve geleceğe 
yatırıma yönelik oluşması gereken değerleri öngörerek, sektörün doğal 
yönelimi olan tüm zincir ile iş birliklerinde bulunmaya devam ediyor. Bu 
doğrultuda alınması gereken önlemleri ve yapılması gerekenler hakkında 
bilgi veren ve FritClean ile etkilerinden bahseden Ali Sözmen, “FritClean; 
kızartma işlemi yapılırken, sistemin soğutulmasını beklemeden, yağın 
içerisinde çalışarak, yağda oluşan partiküllerin alınmasına olanak 
sağlayan akıllı bir filtre makinesidir. Düşük enerji ve işletme maliyeti ile 
kısa sürede yağdan tasarruf ederek kendisini vazgeçilmez bir mutfak 
ekipmanı yapan FritClean kullanımı kolay ve çevre dostu bir yatırımdır. 
Eğer kızartma işlemi esnasında yağ filtresi kullanılırsa, yağın pişirme 
kalitesini artırarak, yağın içerisinde kalıntı oluşturan partiküllerin 
oluşturduğu polar değerin azaltılmasına yardımcı olur, yağın kullanım 
ömrünü uzatırken, sürekli temiz yağda pişirme ile pişme sürelerini de 
kısaltır. FritClean kızartma yağlarının anlık olarak filtre edilmesi ile yağdan 

tasarruf edilmesini sağlarken aynı zamanda atık yağın oluşturacağı 
çevre kirliliği faktörüne kadar bir bütüne yönelik atılacak en doğru 
adımdır. Kızartma işleminde yağın yanarak bozulmasına neden olan 
partiküllerin sistemin soğutulmasını beklemeden ayrıştırma işlemini 
yapabilmek, yağın polar değerini düşürecek, yağın kalitesinin ve pişen 
ürünlerin lezzetinin korunmasını sağlayacak tek ve en etkili temizlik 
yöntemidir. Kızartma yağlarında yüzde 50’ye varan tasarruf sağlayarak 
işletme ekonomisine büyük katkı sağlar. Çevre koruma adına yapılan her 
işlemde olduğu gibi kaynağında müdahale etmek, atık yağ üretmenin 
önüne geçecek ve ilk yağ sevkiyatından başlayarak kullanım sonrası 
atık yağın sevkiyatına kadar olan tüm ihtiyacı düşürerek doğaya birden 
fazla katkıda bulunmaya destek olacaktır. Sadece bir litre kirli yağın suya 
karışması, tonlar ile ifade edilen su kirliliklerine, telafisi olmayan canlı 
popülasyonunun kaybına neden olmaktadır. Gelecek nesillerden ödünç 
aldığımız doğayı ve çevreyi düşünerek atacağımız her adım ile geleceği 
şekillendireceğiz” şeklinde konuştu.

Daikin Akademi sektörün dijitalleşme okulu oldu, 
45 bin nitelikli personel yetiştirdi 

MAKPA’dan işletmelerde yağ tasarrufu sağlayan 
yeni bir ürün: FritClean





Kärcher AF 100 Hava Temizleme Makinesi ile 
kapalı ortamlarda da güvenle nefes alın 
Soğuk kış günlerine merhaba demeye az bir 
zaman kala, kapalı ortamlarda daha fazla zaman 
geçirmeye başlayacağız. Durum böyle olunca 
kapalı ortamlarda soluyacağımız havanın 
kalitesi insan sağlığı açısından çok daha fazla 
ön plana çıkıyor. Alman temizlik teknolojileri 
devi Kärcher, AF 100 Hava Temizleme Makinesi 
ile bulunduğunuz tüm kapalı ortamlarda 
güvenle nefes almanızı sağlıyor. AF 100 Hava 
Temizleme Makinesi sadece aerosolleri ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda 
havadaki bakteri ve virüs gibi patojenleri de güvenilir bir şekilde filtreliyor. Üstelik 
Kärcher AF 100 Hava Temizleme Makinesi ofisler, konaklama alanları, endüstriyel 
kullanım alanları, doktor ofisleri, muayenehaneler, perakende sektörü ve diğer 
yerler için olduğu kadar evlerinizde de güvenli nefes alanı oluşturuyor. Güçlü motoru 
sayesinde AF 100, 100 metrekareye kadar geniş alanlarda dakikalar içerisinde 
havanın temizlenmesini sağlarken, havadaki tüm partikülleri yüzde 99,98 oranında 
hapsediyor. Sağlam silindirleri sayesinde hareket ettirilebilen cihaz odalar arasında 
da kolaylıkla taşınabiliyor. Üzerindeki lazer sensörü sayesinde, bulunduğu ortamın 
hava kalitesi hakkında bilgi de veren Kärcher AF 100 Hava Temizleme Makinesi 
elektronik renk kodlu şematik göstergesiyle de ortam havasındaki mevcut ince toz 
içeriği ve kalan filtreleme süresini ekrandan görmenizi sağlıyor. Kärcher, AF 100 Hava 
Temizleme Makinesi için kullanım alanınıza göre tercih edeceğiniz 5 farklı iç filtre 
sunuyor. 

Kärcher, sulama hortumlarına 
15 yıl garanti veriyor 

Kärcher, Ev & Bahçe 
kategorisinde yer alan 
sulama hortumlarına 

tam 15 yıl garanti 
veriyor. Kärcher’in Ev & 

Bahçe kategorisinde
yer alan sulama 

hortumları olağanüstü işlevsellikleri ve kolay 
kullanımlarının yanı sıra dayanıklılık, esneklik 
ve bükülme direnci ile öne çıkıyor. Kärcher, 
tüm bu özellikleri ile en çok tercih edilen 
sulama hortumlarında garanti süresi ile de bir 
devrim yapıyor. Sulama hortumlarına tam 15 
yıl garanti veren Kärcher, son 60 gün içerisinde 
hortum almış olan herkesin web sitesinde 
yer alan formu doldurarak, ürünlerinin 
garantisini 15 yıla çıkarabilmesini sağlıyor. 
Bahçe meraklılarının olmazsa olmazı sulama 
hortumlarının yanı sıra, 30 gün ücretsiz değişim 
ve iade imkanı ile müşteri memnuniyetinde 
çıtayı yükseltirken, müşterilerine güvenilir bir 
markadan alışveriş yapmanın konforunu da 
yaşatıyor.
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Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, T 11 / 1 Classic HEPA elektrikli 
süpürgesi ile sadece evlerde değil, muayenehaneler ve hastaneler gibi 
hijyen açısından en çok hassasiyet gösterilen alanlardaki ihtiyaçlara 
kusursuz cevap veriyor. Yalnızca birkaç mikrometre aralığındaki virüsler, 
aerosoller ve mikroplar gibi en küçük parçacıkları bile tutabilen HEPA 14 

filtresi sayesinde, yüzde 99,995 filtreleme ve ayırma özelliklerine sahip olan 
cihaz, DIN EN 1822: 2019 test standardına göre de onaylanmış bulunuyor. 
Sağlam, çok dayanıklı ve son derece ekonomik olan Kärcher T 11 / 1 Classic 
HEPA elektrikli süpürge, çalışırken yalnızca 61 dB (A) gibi çok düşük ses 
çıkarıyor olmasıyla da tercih ediliyor. 850 W güçten 235 mbar / 23,5 kpa'lık 
vakum gücü üreten makine kelimenin tam anlamıyla mükemmel temizlik 
sağlıyor. Sadece 4,2 kg ağırlığa sahip olan elektrikli süpürgeyi taşımak da 
çok kolay. Pratik taşıma sapı, ergonomik kıvrımı ve 11 litrelik konteyner 
hacmi ile T 11 / 1 Classic HEPA son derece kompakt bir makine olmasıyla 
da dikkat çekiyor. Bu özellikleri ile kullanıcıları için yorulmadan çalışmayı 
mümkün kılan cihaz fayans, doğal taş, PVC, linolyum ve halı gibi tüm 
yüzeylerde kullanıma uygun. İçerisinde emiş borusu ve zemin başlığı gibi 
parçaları rahatlıkla saklanabilen elektrikli süpürgenin aksesuarları arasında 
keçe filtre torbası da bulunuyor.

Modern şehirlerin ihtiyacı olarak 
ortaya çıkan VRF klima sistemleri, 
proje ofisleri ve yatırımcılar için 
ideal çözüm sunuyor. Değişken 
debili sistemler olarak adlandırılan 
VRF sistemleri (Variable 
Refrigerant Flow) bir dış üniteyle 
ve gaz akış dağıtıcıları yardımıyla 
birden çok iç ünitenin birbirinden 

bağımsız olarak kontrol edilebildiği klima sistemleri olarak tanımlanıyor. 
Sistemin içinde farklı kontrol üniteleri ve bağlantı boruları da yer alırken, VRF 
klima sistemleri gün geçtikçe yapılarda daha fazla tercih edilmeye başladı. 
Konfor iklimlendirmesi söz konusu olduğunda kullanıcılar birçok avantajı 
da beraberinde getiren VRF sistemlerine geçiş yapıyor. Sistemin tercih 
nedeni olmasında enerji tasarrufu, konfor, tasarım ve montaj esnekliği gibi 

avantajlar ön plana çıkıyor. Vestel Proje Ortağım İklimlendirme Çözümleri, 
son teknolojiyle donatılmış Vestel V6 serisi VRF sistemleri ile en özel 
projelere değer katıyor. Plakalı eşanjör ve arttırılmış buhar enjeksiyonu ile 
verimlilikte fark yaratan V6 serisi; kendine özgü estetik tasarımı, malzeme 
kalitesi ve özel dizaynı ile yüksek dayanımı sayesinde uzun yıllar en üst 
düzey konforu sunmayı garanti ediyor. Tek gövdede 2 HP aralıklar ile 8 HP – 
32 HP kapasite sunan Vestel V6 VRF Serisi, tek soğutucu akışkan sistemde 
maksimum 96 HP kapasiteye ulaşabilen dünyanın en büyük kapasiteye 
sahip ürün serilerinden biri. Daha yüksek kapasitede tek merkezden 
iklimlendirme için geliştirilen V6 serisi, uzun borulama mesafeleri ve üst 
düzey enerji verimliliğiyle doğaya saygılı yatırımların hayata geçmesinde 
rol oynuyor. Vestel’in yeni nesil VRF serisi V6 ailesi, geniş kapasite aralığı, 
enerji yönetim sistemi, buhar enjeksiyonlu kompresör, güç koruması ve 
iki kademeli ara soğutma gibi son teknoloji özellikleri ile sektörde fark 
yaratmaya devam ediyor.

Kärcher’in HEPA 14 filtreli elektrikli süpürgesi ile kusursuz temizlik

Vestel Proje Ortağım, VRF iklimlendirme sistemlerinde
ikinci nesil ürünlerini sektörün beğenisine sundu
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Mercedes-Benz Türk’te görev değişikliği 
Mercedes-Benz Türk’te, Eda Karaca'dan boşalan 
Otobüs Pazarlama İletişim Koordinatörlüğü 
görevine Selen Bal getirildi. Selen Bal, İstanbul 
Üniversitesi Makina Mühendisliği'nden mezun 
olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Executive 
MBA yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında PEP 
uzun dönem stajyer programı ile şirkete katılan 
Bal, geçmişten günümüze önce fabrikada sipariş ve 
değişiklik yönetiminde ve ardından ihracat teklif ve 
sipariş yönetimi birimlerinde çeşitli rollerde görev 
aldı. Yaklaşık 1.5 yıldır Pazarlama İletişimi ve CRM 
ekibinde TruckStore ve BusStore markalarımızın 
pazarlama iletişimi koordinatörlüğünü yürütmekte.

Mercedes-Benz Türk, 41 farklı yeniliğe sahip 
otobüslerini otobüs severlerle buluşturuyor  
Şehirler arası otobüs pazarının lideri Mercedes-
Benz Türk, 2021 yılında sunmaya başladığı 41 farklı 
yeniliğe sahip şehirler arası otobüslerini, İstanbul 
15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda düzenlediği 

tanıtım etkinliğiyle otobüs severlerle buluşturdu. 26-27 Ağustos tarihlerindeki 
etkinlik kapsamında sergilenen, 41 yeni donanıma sahip Mercedes-Benz Travego 
16 2+1 ve Tourismo 15 2+2 otobüsler, hem sektör çalışanları hem de yolcular 
tarafından yakından incelendi. İnsanların güvenli ve konforlu seyahat deneyimi 
yaşamalarını odağına ve önceliğine koyan Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında 
otobüslerinde sunduğu yenilikler ile seyahatlerdeki “Yeni Standartları” belirliyor. 
Yeni Standartlar, “Yeni Güvenlik Standartları,  Yeni Konfor Standartları,  Yeni 
Ekonomik Sürüş Standartları” şeklindeki şu üç ana başlık altında özetleniyor.

HABERLER

Eylül ayında faaliyete giren 
DoubleTree by Hilton İstanbul 
Ataşehir’in Spa birimi, Navitas Spa 
tarafından işletiliyor. Daha önce 
Silence İstanbul Hotel & Convention 
Center olarak hizmet veren ve 
renovasyon sürecinden geçerek 
Hilton Grup bünyesine katılan 
tesisin Spa biriminde klasik Spa 
uygulamalarının yanında VIP hizmetler de yer alıyor. İçerisinde kendi 
hamam ve saunaları, televizyon ve dinlenme odaları bulunan VIP 
alanlarda, çift olarak kullanılabilen masaj odaları da mevcut. Ayrıca, 
masaj odasının bünyesinde kese odaları da bulunuyor. Bu sayede misafir, 
hamam kese uygulaması almak için mekan değişikliği yapmadan, aynı 
odada hizmet alabiliyor. Sektördeki faaliyetlerine 2007 yılında başlayan 
Navitas, çalışmalarını genel olarak şehir otelciliği üzerine yürütüyor. 
Günlük Day Spa, cilt bakımı, lazer epilasyon, ozon terapisi ve yaklaşık 
20 çeşit masaj uygulamasıyla şehir otelciliği alanında faaliyet gösteren 
marka, ayrıca turizm sektörüne yönelik, üniversiteleri kapsayan bir proje 
yürütüyor. Bu proje kapsamında, SPA alanında kalifiye personeli turizm 
merkezlerine kazandırılması hedefleniyor.

DoubleTree by Hilton İstanbul 
Ataşehir’de Navitas Spa imzası

Hayatı kolaylaştıran 
teknolojiler üreten ve 
geliştiren, kullanıcılarının 
ihtiyacı için yüksek verimli 
sistem çözümleri sunan 
Bosch Termoteknik, 
Türkiye ekonomisine katma 
değer sağlamaya devam 
ediyor. İklimlendirme 

Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB)’in, 2020 yılı ihracatında 20 farklı 
kategoride başarı gösteren firmaları ödüllendirdiği törende 
Bosch Termoteknik, 2020 yılında gerçekleştirdiği başarılı ihracat 
ile 2020 yılı En Çok İhracat Yapan Firma ve En Çok Kombi-Su 
Isıtıcısı İhracatı Yapan Firma kategorilerinde birinci oldu. 19 
Ağustos tarihinde gerçekleşen ödül töreninde Bosch Termoknik 
adına ödülü Satış Genel Müdürü Kıvanç Arman, TİM Başkanı 
İsmail Gülle ve İSİB Başkanı Mehmet Şanal'ın elinden aldı

Bosch Termoteknik, 
gerçekleştirdiği ihracatla 
ilk sırada…

Mercedes-Benz Türk, Nisan 2017’de kamyon 
ve otobüs müşterileri için başlatmış olduğu 
“Sıfır Gibi Motor” hizmetine Euro 6 şehir içi 
otobüsleri ve şehir içi kamyonları da ekleyerek 
verdiği hizmet kapsamını genişletiyor. 
Mercedes-Benz Türk güvencesiyle yapılan 
işlemde bir motor, 5 iş günü içerisinde tamamen 
yenilenebiliyor. Yenilenen motorlara kilometre 
sınırı olmaksızın 1 yıl süreyle orijinal yedek parça 
ve işçilik garantisi veriliyor, 24 ila 48 ay vadeli 

cazip kredi imkânları sunuluyor. Müşterilerinin 
satış ve satış sonrasındaki beklentilerini 
karşılayarak ihtiyaçlarına yönelik en doğru 
hizmetleri sunmaya devam eden Mercedes-
Benz Türk, “Sıfır Gibi Motor” programını 2017 
yılında başlatmıştı. Üstün performans, kaliteli 
ürünler ve uygun fiyatlı servis hizmetleri ile 
dikkat çeken bu programdan 2019 yılında Euro 
6 normuna sahip kamyon, çekici ve şehirlerarası 
otobüsler yararlanabiliyordu. 2020 yılında Euro 
6 normlu motorlara sahip şehir içi otobüsler 
ve şehir içi kamyonlar için de “Sıfır Gibi Motor” 
uygulamasına başlandı. Mercedes-Benz Türk 
güvencesiyle yapılan işlemde bir motor, 5 
iş günü içerisinde tamamen yenilenebiliyor.   
Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Müşteri 
Hizmetleri Direktörü Tolga Bilgisu, “Mercedes-
Benz Türk olarak 2017 yılında devreye aldığımız 
‘Sıfır Gibi Motor’ hizmetimizi ilk aşamada 

Euro 5 motorlara sahip olan Mercedes-Benz 
kamyon ve otobüs müşterilerimize sunuyorduk. 
Müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine yönelik 
hizmetlerimizi ve tesislerimizi sürekli yeniliyoruz. 
Bu doğrultuda 2019 yılı itibarıyla yenilediğimiz 
hizmetlerimizle kamyon ve otobüslerimizdeki 
Euro 6 motorlarda da bu uygulamamızı 
sunmaya başlamıştık. Müşterilerimizden 
aldığımız olumlu geri bildirimler doğrultusunda 
cazip koşullarda verdiğimiz bu hizmetimizi daha 
da genişleterek 2020 yılında Euro 6 motorlara 
sahip şehir içi otobüsler ve şehir içi kamyonlar 
için de devreye aldık. Bu konuda özel eğitim 
almış ekibiyle Almanya’dan sonra dünyadaki ilk 
motor yenileme merkezi olma özelliği taşıyan 
Teknik Uzmanlık Merkezi ile sunduğumuz 
bu hizmetimizi önümüzdeki yıllarda daha da 
geliştirmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu. 

Mercedes-Benz Türk, “Sıfır Gibi Motor” hizmeti portföyünü genişletti  

Tolga Bilgisu
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LG, rezidans, otel, 
hastane, okul, AVM, 
iş yerleri ve kamu 
binaları gibi toplu 
halde uzun zaman 
geçirilen binalar için 
gelişmiş iklimlendirme 
çözümü LG MULTI V 5’i 
sunuyor. Son yıllarda 
artan sıcaklıkların üst 
seviyeye ulaşması 
içerisinde bulunulan 
alanları serinletmeyi 
zorunlu kılarken, 
koronavirüs tehdidi 
ise, kullanılacak iklimlendirme sistemini seçerken ekstra dikkatli olmayı 
gerektiriyor. Sadece konfor değil, sağlık için de rolü gittikçe önem 
kazanan iklimlendirme sistemi seçiminde, toplu yaşam alanları ve 
ticari işletmeler, iklimlendirme sistemlerinin işletmelerinin koşullarına 
ve hijyen kurallarına uygunluğunun yanı sıra, binanın yapısına uyum 
sağlamasını ve enerji dostu olmasını da önemsiyor. Kullanıcılara ileri 
teknolojiye sahip, entegre bir çözüm sunan LG MULTI V, üst düzey 
konfor sağlarken işletme maliyetlerini en aza indiriyor, maksimum enerji 
verimliliği sağlıyor. Isı enerjisini bir bölgeden diğerine transfer ederek 
enerji tüketimini en aza indiren LG MULTI V. soğutmada yüzde 3, ısıtmada 
yüzde 10, mevsimsel verimlilikte (soğutma) yüzde 21 enerji verimliliği 
sağlıyor. Yenilikçi teknolojilerle dünyadaki en iyi enerji verimliliğini 
sunan LG MULTI V, LG'nin özel "Ocean Black Fin" ısı eşanjörü sayesinde, 
ısıtma süresinde günde yüzde 11 artış, güç girişinde ise yüzde 7 azalma 
sağlıyor. LG MULTI V 5’in çift algılama sistemi “Dual Sensing Kontrolü”, 
ekonomik ve konforlu çalışma için hem nemi hem de sıcaklığı algılıyor, 
böylelikle soğutma yükünü kolaylıkla yönetebiliyor. Konforlu soğutma 
opsiyonuyla, durmadan hafif soğutma modunda çalışmayı sürdürmeye 
yardımcı oluyor. Sistemin kullanıcı dostu ara yüzü personel eğitimi de 
gerektirmiyor.

Toplu Yaşam ve Eğlence Alanları 
İçin İklimlendirme Çözümü: 
LG MULTI V 5

Avrasya Bölgesi’nin lider HVAC&R sektörü buluşma noktası olan 
ve 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek ISK-SODEX Fuarı’nda sektörün önde 
gelen oyuncuları yerlerini almaya devam ediyor. COVID-19 salgınının 
etkisiyle tüm dünyanın gündeminde olan sağlıklı iklimlendirme 
sistemleri ISK-SODEX Fuarı’nın da odak noktasını oluşturacak. 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı, 
KOSGEB ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) destekleriyle 
düzenlenen Avrasya Bölgesi’nin lider HVAC&R sektör buluşması ISK-
SODEX Fuarı, bu sene “Sağlıklı İklimlendirme Çözümleri” temasıyla 
sektör profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. ISK-SODEX 
Fuarı, ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, 
tesisat, su arıtma, yangın, havuz ve güneş enerjisi sistemleri başta 
olmak üzere iklimlendirme sektörünü temsil eden profesyonelleri 
buluşturacak. ISK-SODEX ile ilgili görüşlerini paylaşan ISKAV Başkanı 
Taner Yönet, “Fiziksel buluşmaların en büyük organizasyonlarından 
biri olan fuarlar hepimizi heyecanlandıran büyük etkinliklerdir. Bu 
bağlamda 1997 yılından beri başarıyla gerçekleştirilen ve geldiği 
noktada 45.000 m² fuar alanına ulaşan, uluslararası bilinirliği ve 
gördüğü ilgi de sürekli olarak artan ISK-SODEX, büyük öneme sahiptir. 
Küresel salgın süresince gündemde olan ve sağlık sisteminden sonra 
en çok konuşulan ve önem verilen konunun İklimlendirme sistemleri 
ve hijyen olması da ISK-SODEX Fuarı’nın önemini arttırmaktadır” 
dedi.

ISK-SODEX Fuarı’nda 
“Sağlıklı İklimlendirme 
Çözümleri” Öne Çıkıyor  

Philips’in ödüllü OLED+ premium TV ailesi, 
OLED+986 ve OLED+936 modelleriyle genişledi. 
Olağanüstü görüntü kalitesi için yüksek çıkışlı 
OLED paneller ve 5. nesil P5 Yapay Zeka Çoklu 
Görüntü İşleme Motoru özel olarak geliştirildi.  
Yeni OLED+ modellerde iyileştirilmiş çoklu 

hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi, 
Tweeter-on-Top teknolojisi, Continuum 
konileri ve Dolby Atmos sürücüler bulunuyor. 
Televizyonlar HDR+10’a ve diğer başlıca HDR 
standartlarına da uyumlu. (HDR10+, HDR10, 
HLG & Dolby Vision) Dört taraflı Ambilight, 
etkileyici bir sinema ve oyun deneyimi sunmak 
üzere tasarlandı. En iyi Avrupa Dizaynını 
yansıtan tasarımında; çelik, Kvadrat kumaş ve 
Muirhead deri detaylar kullanıldı. Oyunseverler 
için HDMI 2.1 ve VRR&Low Latency Özellikleri 
de mevcut. Fast Motion Clarity modu oyun 
süresince üst düzey bir deneyim sunuyor. 
Televizyon pazarındaki gelişmelerin gerçek 
anlamda ‘ezber bozan’ olarak anılması her 
zaman pek mümkün olamıyor. Philips TV’nin 
Bowers & Wilkins ses işbirliğiyle geliştirdiği 

OLED+ modeller tam olarak bu tanıma uyuyor. 
İki marka; OLED+ modeliyle bir televizyonda 
olabilecek en ‘ezber bozan’ özellikleri bir araya 
getirdi.  Yeni OLED+986 ve 2021-2022 EISA En 
iyi Ev Sineması Televizyonu ödüllü OLED+936 
televizyon pazarında performans çıtasını en 
yükseğe çıkartıyor. Kendi alanında lider bu iki 
marka, teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve 
ürün gelişimi için gerekli tüm anahtar bileşenleri 
iyileştirmeye odaklanıyor. Serinin yeni çıkacak 
OLED+986 ve OLED+936 modelleri; en son 
yüksek performanslı OLED panel, %20 oranda 
azaltılmış tepe ışığı, ikiz çipli, 5.nesil P5 Akıllı Çift 
Görüntü İşleme Motoru sayesinde daha keskin, 
net, doğru renkler ve daha gerçekçi cilt tonunun 
yanında tüm kaynaklar için daha iyi kontrast 
sunuyor. +++++++++

Philips TV, yeni OLED+ Serisi’yle Daha da ‘Premium’ 
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Sanal Müze uygulaması, ülkenin dört bir yanındaki 
müze ve ören yerlerini evlerimize getiriyor

Müze ve ören yerlerinin 3 boyutlu modellerinin internet üzerinden, etkileşimli gezilebilmesi, kültürel mirasın sanal 
ortamda da tanıtılması amacıyla sanalmuze.gov.tr sayfası, 25 Mart 2020'de ücretsiz olarak kullanıma açıldı. Özellikle 
pandemi sürecinde müze ziyaretlerinin azaldığı dönemde Sanal Müze gezileri, meraklıları için ilgi çeken bir uygulama 
oldu. Sanal Müze’nin devreye girişinden bir sene sonra, Nisan 2021’de eriştiği 12 milyon kişi sayısı, uygulamanın 
gördüğü ilgiyi kanıtlar nitelikte… Bugün itibariyle Türkiye genelindeki Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 39  müze ve ören 
yerinin online olarak gezilebilmesine imkan tanıyan Sanal Müze uygulaması, teknolojinin geldiği noktada adeta geçmiş 
ile gelecek arasında bağ kuruyor. Sanal Müze ekranında yer alan bilgilendirme butonları,  müzelerdeki bilgilendirme 
panolarını aratmıyor… Meraklılarının beğenisini toplayan uygulama kapsamında en çok ziyaret edilen sanal müzeler 
arasında Göbeklitepe Örenyeri, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Efes Örenyeri, Troya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
yer alıyor.

ADANA MÜZESİ / ADANA 
Cumhuriyetin ilanından hemen sonra, 1924 
yılında kurulan Adana Müzesi, Türkiye'nin 
en eski on müzesinden biri unvanını taşıyor. 
Müzede Tarsus Gözlükule, Mersin Yumuktepe, 
Misis, Karatepe, Soğuksutepe, vb. höyük ve 
iskân yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda 
çıkan eserler ile Adana ve çevresinden 
derlenen eserler görülebiliyor. Prehistorik dönem eserleri, Hitit, Asur, 
Fenike, Frig, Arkaik, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait heykel, 
kitabe, lahit, stel, mimari parçalar gibi taş eserler, pişmiş topraktan 
yapılmış çanak çömlek, çeşitli kaplar, silindir ve damga mühürler, sikkeler 
ve diğer arkeolojik buluntular müzede sergileniyor. Dönem Salonları, 
Kazılar ve Sikkeler Salonu, Mozaik Salonu ile Lahitler ve Mezar Taşları, 
sanal müze formatında gezilebiliyor.

AHLAT SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI ÖREN YERİ / BİTLİS
Mezar taşları, ait oldukları toplumların inançlarını, sanat anlayışlarını, 
sosyal ve kültürel yapılarını yansıtmaları yönünden tarihin önemli 
kaynakları arasında yer alıyor. Mezar taşları ayrıca, Türklerin yerleşme 
ve yayılma alanlarını göstermesi açısından da önem taşıyor. Selçuklu 

Meydan Mezarlığı Ören Yeri, tarihi Türk-İslam Mezarlıkları içerisinde 
büyüklük açısından ilk sırada yer alıyor. 210 bin metrekarelik alana 
yayılmış olan Mezarlıkta, yaklaşık 9 bin mezar taşı bulunuyor. Ahlat’taki 
Selçuklu mezar taşları ile Orhun Abideleri'nin benzerliği, Orta Asya Türk 
kültürünün Ahlat’ta devam ettiğini ve bu kültürün burada kalmayıp 
Ahlat’tan Anadolu’ya yayıldığını göstermesi açısından da önem taşıyor.

ANADOLU MEDENİYETLERİ 
MÜZESİ / ANKARA
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara’nın 
Ulus ilçesi, Atpazarı semtinde yer alıyor. Müze, 
Ankara Kalesi’nin dış duvarının güneydoğu 
kıyısında yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki 
Osmanlı binasından (Mahmut Paşa Bedesteni 
ve Kurşunlu Han) oluşuyor. Bugün kendine 
özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi'nde Anadolu arkeolojik eserleri Paleolitik Çağ’dan 
başlayarak günümüze kadar, kronolojik bir sırayla sergileniyor. Tarihi 
yapıları, köklü geçmişi ile bugünlere gelen Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
19 Nisan 1997 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde 68 Müze arasında 
birinci seçilerek "Avrupa'da Yılın Müzesi" unvanını elde etti…
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ANTALYA MÜZESİ / ANTALYA
Mezar taşları, ait oldukları toplumların 
inançlarını, sanat anlayışlarını, sosyal ve 
kültürel yapılarını yansıtmaları yönünden 
tarihin önemli kaynakları arasında yer alıyor. 
Mezar taşları ayrıca, Türklerin yerleşme 
ve yayılma alanlarını göstermesi açısından da önem taşıyor. Selçuklu 
Meydan Mezarlığı Ören Yeri, tarihi Türk-İslam Mezarlıkları içerisinde 
büyüklük açısından ilk sırada yer alıyor. 210 bin metrekarelik alana 
yayılmış olan Mezarlıkta, yaklaşık 9 bin mezar taşı bulunuyor. Ahlat’taki 
Selçuklu mezar taşları ile Orhun Abideleri'nin benzerliği, Orta Asya Türk 
kültürünün Ahlat’ta devam ettiğini ve bu kültürün burada kalmayıp 
Ahlat’tan Anadolu’ya yayıldığını göstermesi açısından da önem taşıyor.

ASSOS ÖREN YERİ / ÇANAKKALE
Tarihi M.Ö. 6. Yüzyıla uzanan Assos Antik Kenti, Biga Yarımadası’nın 
güneye bakan kıyısında ve Lesbos Adası’nın karşısında yer alan Assos, 
Hitit metinlerindeki Assuwa ve Homeros’un İlyada destanında sözünü 
ettiği Pedasos ile ilişkilendiriliyor.  Assos'da arkeolojik ilk kazı 1881-1883 
yıllarında Amerikalı bir arkeoloji grubu tarafından yapıldı. 1981 yılında 
tekrar başlayan kazılarda ilk olarak nekrapol yani mezarlık ortaya çıkarıldı. 
Ören yerinde Surlar, Nekrapol, Athena Tapınağı, Agora ve Amfi Tiyatro 
gezilebiliyor. Akropolün kuzey köşesinde Osmanlı Sultanı I. Murat'ın 
14. yüzyılda yaptırdığı tek kubbeli cami bulunuyor. Behramkale köyü 
sınırlarındaki Osmanlı döneminden kalma köprü tümüyle ayakta olup 
halen kullanılıyor.

ATATÜRK MÜZESİ / İZMİR 
Atatürk’ün İzmir’i ziyaretlerinde kaldığı ve 
çalışmalarını yürüttüğü bina, 1941 yılından 
bu yana Atatürk Müzesi olarak kullanılıyor. 
1922’de sahibi tarafından terk edilen ev, İzmir’e 
giren Türk ordusu tarafından karargah olarak 
da kullanıldı. Atatürk’ün Kordon’da yer alan 

tarihi konakta ilk kalışı, 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi için oldu. 
Atatürk, toplantılarını ve özel çalışmalarını bu evde yürüttü. Atatürk’ün 
İzmir’e gelişinin 19. yılına rastlayan 11 Eylül 1941 tarihinde müze törenle 
halka açıldı. 5 Ekim 1962 tarihinden itibaren müze “Atatürk İl Halk 
Kütüphanesi ve İzmir Şehri Atatürk Müzesi” adını aldı. 28 Aralık 1972’de 
Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı’nın talimatıyla binanın mülkiyeti Maliye 
Bakanlığı kanalıyla İzmir Arkeoloji Müzesi’ne verildi. Restore edilerek 29 
Ekim 1978’de törenle “Atatürk ve Etnografya Müzesi” olarak ziyarete açıldı. 
Müzedeki etnografik eserlerin 1988’de açılan yeni Etnografya Müzesi’ne 
taşınmasıyla bugün “Atatürk Müzesi” olarak ziyaret ediliyor.

BOĞAZKÖY MÜZESİ / ÇORUM
12 Eylül 1966 yılında açılan Boğazköy Müzesi, 2011 yılında yeniden 
düzenlendi. Müzede, Hitit başkenti Hattuşa kazılarında açığa çıkartılan 
eserler sergileniyor. Boğazköy Müzesi'nin tematik ve kronolojik sergileme 
yapılan teşhir salonlarında; zemin katta Kalkolitik, Eski Tunç Çağı ve Asur 
Ticaret Kolonileri Çağı eserleri ile başlayan teşhir düzeni kronolojik olarak 
Frig, Galat, Roma Dönemi ile devam ederek, Doğu Roma Dönemi ile son 
buluyor. Hitit salonunun üst katında Hititlerin dini ve askeri yapısı, yazı 
sistemi, kazılardan çıkan malzeme, pano bilgileri ve görsellerle anlatılıyor. 
Müze bahçesinde ise Hitit dönemine ait sfenks, hiyeroglif yazıtlı kitabeler 
ile Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait mil taşları ve mezar taşları 
sergileniyor.  

CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ MÜCADELE 
SERGİSİ / ANKARA
Cumhuriyet'in 97’nci yılı vesilesiyle 
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu 
Müze ve Sergi Salonu'nda hazırlanan Milli 
Mücadele Sergisi, tarihte eşine az rastlanır 
mücadelelerden olan İstiklal Harbine ve 
akabinde ilan edilen Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık eden özel eserler 
seçkisinden oluşuyor. Milli mücadelenin askeri, siyasi, diplomatik boyutları 

yanında kültüre ve gündelik hayata yansıyan yönlerinin ortaya koyulduğu 
sergide, "Hakimiyet milletindir" sloganıyla hayata geçirildi. Sergi, 
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliği, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM), Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Müze Köşkü, Ankara Üniversitesi, 
İnönü Vakfı ve özel arşiv ve koleksiyonların katkısı ile hazırlandı. 

CUMHURİYET MÜZESİ / ANKARA
Cumhuriyet Müzesi, diğer adıyla II. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binası 1923 yılında Mimar 
Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası 
toplantı yeri olarak tasarlandı. Ancak o dönem 
I.TBMM binası yeterli gelmeyince meclis binası 
olarak düzenlenerek, 18 Ekim 1924 tarihinde 
hizmete açıldı. Müze giriş kapısının karşısında 

yer alan Genel Kurul Salonu, 1924-1960 yılları arasında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurul Salonu olarak kullanıldı ve seçim dönemlerine 
göre milletvekili sayısı 610 milletvekiline kadar çıktı. 1924-1960 yılları 
arasında bu salonda Atatürk ilke ve devrimleri gerçekleştirildi, çağdaş 
yasalar çıkarıldı, önemli antlaşmalar yapıldı, çok partili sisteme geçiş 
sağlandı. Atatürk 15 Ekim - 20 Ekim 1927 tarihleri arasında 6 gün süre ile 36 
saat 33 dakika boyunca süren “Büyük Nutuk”u bu salonda okudu. Girişin 
sağında yer alan odalarda ise 36 yıllık dönemde görev yapmış olan ilk üç 
Cumhurbaşkanı; Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa İsmet İnönü ve Mahmut 
Celal Bayar’ın kişisel eşyalarının sergilendiği odalar yer alıyor. Binanın ön 
kısmı onarım ve yenilenmelerden sonra düzenlenerek 30 Ekim 1981 
tarihinde müze olarak ziyarete açıldı.

ÇANAKKALE 1915 HİLAL-İ AHMER 
HASTANESİ CANLANDIRMA ALANI
Çanakkale Muharebeleri sırasında 5’inci 
Ordu Menzil Teşkilatına bağlı hastanelerin 
yanı sıra Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti’nin 
bölgede kurduğu seyyar hastaneler önemli rol 
oynamıştır. Alçıtepe’de tasarlanan Hilal-i Ahmer 
Hastanesi Canlandırma Alanı ziyaretçilerine 
cephe gerisindeki bir hastanenin tüm detaylarıyla deneyimleme imkânı 
sunuyor.  Hastaneleri düşman tayyarelerinden koruyan makineli tüfek 
siperinden başlayan ziyaret noktaları içerisinde, çayhane, ameliyathane, 
ambar, kayıt ve ilk müdahale çadırları, etüv makinası ve hayatını kaybeden 
askerlerimizin tutulduğu gölgelik adı verilen alanlar bulunuyor. Revir 
çadırı, su dağıtan saka erinin bulunduğu istasyon ve atlı ambulans ise 
canlandırma alanını tamamlayan unsurlar… Müzede 1915 tarihinde 
yaşanan çarpışmalarda yaralanan bir askerin taşındığı güneşlikli orijinal bir 
sahra sedyesini görmek de mümkün.

ÇANAKKALE DESTANI TANITIM MERKEZİ
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi; Türkiye’de 
eşi benzeri görülmemiş kahramanlık 
hikâyelerinin yaşandığı Çanakkale Savaşları’nın 
sonsuza kadar hatırlanması ve yeni yetişen 
nesillere Çanakkale ruhunu aktarmak ve bu 
ruhun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 
projelendirilerek, 2021 yılında ziyarete açıldı. Türkiye’de bir ilk niteliği 
taşıyan merkezde ileri simülasyon teknikleri ile 11 ayrı canlandırma odasının 
ikisinde üç boyutlu gösterim yapılıyor. Üç ayrı odada hareketli platformlarla 
Çanakkale Savaşları’nın önemli kesitleri, 63 dakikalık gösterimle sunuluyor. 
Ayrıca yabancı ziyaretçiler için yedi ayrı dilde kulaklıklı anlatım da 
yapılıyor. Merkezde, Çanakkale Savaşları’nda kullanılan malzemelerin ve 
dioramaların sergilendiği iki kattan oluşan sergi salonu, Çanakkale Savaşları 
ile ilgili yayınlanmış olan eserlerin toplandığı bir kütüphane yer alıyor. 

ÇANAKKALE HAMİDİYE TABYASI 
ÇANAKKALE SAVAŞLARI TARİH MÜZESİ
Çanakkale Merkez Barbaros Mahallesinde bulunan ve boğazın güvenliğinin 
sağlanması için 1892 yılında Sultan 2’inci Abdülhamit tarafından yaptırılan 
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Anadolu Hamidiye Tabyası, restorasyon çalışmalarının ardından 2018’de 
ziyarete açıldı. Çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak, dramatik ve 
tematik bir şekilde, sergilemelerin, canlandırmaların, interaktif yöntemlerin 
kullanıldığı Anadolu Hamidiye Tabyaları içinde Çanakkale Savaşları ve 
Çanakkale'yi anlatan farklı temalar yer almakla birlikte, Barbaros mahallesi 
başta olmak üzere tüm Çanakkaleli Aileler, çocuklar ve gençler için de spor 
ve sosyal aktivitelerin bulunduğu alanlar ile kültür alanları ve dinlenme 
tesisleri bulunuyor.

ÇANAKKALE KİLİT BAHİR KALE MÜZESİ
Kilitbahir Kalesi, 1452'de İstanbul kuşatması 
esnasında Papalık Donanması’nın Bizans 
İmparatorluğu’na yardım etmesini önlemek 
amacıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından 
Çanakkale'nin karşısındaki Kilitbahir Köyü'nde 
yaptırıldı.  Kale, yedi yıl süren restorasyon 
çalışmalarının ardından 'yaşayan müze' 
haline getirildi.  Sarı Kule ve 7 kattan oluşan Ana Kule'de, Piri Reis'in 
hayatından kale içindeki günlük yaşama, Osmanlı kalelerinin mimarisinden 
savunmasına, ticaretten ibadete kadar her şey, bugünün teknolojisiyle 
ziyaretçilere anlatılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2011'de restorasyona 
alınan Kale’de restorasyon 2015’te tamamlandı. Ardından, Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, çevre düzenlemesi ve kale 
müze oluşturulması kapsamında teşhir-tanzim çalışmaları başlatıldı. Sahil, 
yürüyüş yolu, otopark, çim alanları ve aydınlatma düzenlemesi yapıldı.

ÇORUM MÜZESİ
1968 yılında açılan Çorum Müzesi 2000 yılında yeni binasına taşındı ve 
2003’de ziyarete açıldı. “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak 
tescillenmiş olan müze binasında, Arkeolojik ve Etnografik teşhir salonları 
mevcut olup, bu salonlar birbirinden bağımsız olarak düzenlenmiş 
durumda. Arkeoloji salonunda, Alacahöyük ve Kuşsaray kazılarında 
bulunmuş olan Kalkolitik Çağ eserleri ile başlayan kronolojik bir teşhir 
yapılmıştır. Bunu, Eski Tunç Çağı Resuloğlu Mezarlık kazısı buluntuları ile 
Alacahöyük kazı buluntularının sergilendiği vitrinler takip ediyor. Aslına 
uygun olarak sergilenen Eski Tunç Çağı Alacahöyük mezarı yanında bu 
mezara ait ölü gömme töreni sanal olarak canlandırılıyor. 

EFES MÜZESİ / İZMİR
Efes Müzesi, Efes ve yakın çevresinde bulunan 
Miken, Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlı devirlerine ait önemli 
eserlerin yanı sıra kültürel faaliyetleri ve 
ziyaretçi kapasitesi ile de Türkiye'nin en önemli 
müzelerinden biri... Efes Müzesi'nin ağırlıklı 
olarak antik kent eserlerini sergileyen müze 

olması nedeniyle kronolojik ve tipolojik bir sergileme yerine eserlerin 
buluntu yerlerine göre sergilenmeleri tercih edilmiş. Buna göre salonlar 
Yamaç Evler ve Ev Buluntuları Salonu, Sikke ve Hazine Bölümü, Mezar 
Buluntuları Salonu, Efes Artemisi Salonu, İmparator Kültleri Salonu olarak 
düzenlenmiş durumda. 

EFES ÖREN YERİ / İZMİR
Efes Kenti'nin ilk kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına, 
Neolitik Dönem olarak adlandırılan Cilalı Taş 
Devri'ne kadar uzanıyor. Son yıllarda yapılan 
araştırmalar ve kazılarda Efes çevresindeki 
höyükler (tarih öncesi tepe yerleşimleri) ve 
kalenin bulunduğu Ayasuluk Tepesi'nde Tunç 
çağları ve Hittitler'e ait yerleşimler saptandı. 
Hellenistik ve Roma çağlarında en görkemli dönemlerini yaşayan Efes, Asya 
eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak 200 bin kişilik nüfusa 
sahipti. Anadolu'nun eski anatanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis 
kültünün en büyük tapınağı da Efes'de yer alıyor. Bu tapınak dünyanın 
yedi harikasından biri olarak kabul ediliyor. Efes Antik Kenti’nin yaklaşık 8 
kilometrelik alana yayılan kalıntıları içinde kazı-restorasyon ve düzenleme 
çalışmaları yapılmış olan bölümler ziyaret edilebiliyor. Efes Ören Yeri, 
2015’ten bu yana UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alıyor. 

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MODERN MÜZE
Odunpazarı Modern Müze (OMM), 7 Eylül 2019’da kapılarını ziyaretçilerine 
açtı. Müze, ahşabın özgün kullanımlarıyla yarattığı projelerle adını tüm 
dünyaya duyurmuş olan Japon mimar Kengo Kuma’nın tasarımı… OMM, 
Türkiye’den ve dünyadan sanatçıların modern ve çağdaş eserlerini 
sergilemek, Türk sanatının dünyaya tanıtmak ve Eskişehir’e kültürel bir 
değer katmak amacıyla hayata geçirildi. Bu hedefle müze, Türkiye’nin 
çağdaş yüzünü yansıtan, üniversite kenti olarak anılan ve bu nedenle 
yoğun genç nüfusa ve canlı bir atmosfere sahip Eskişehir’de Unesco Dünya 
Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Odunpazarı bölgesinde inşa edildi.

ETNOĞRAFYA MÜZESİ / ANKARA
Ankara Etnografya Müzesi, Türkiye’de müze 
binası olarak yapılan ilk yapı olma özelliğine 
sahip. Müzenin önünde bulunan bronzdan 
yapılmış at üzerinde Atatürk heykeli ise 1927 
yılında İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica 
tarafından yapıldı. Halktan toplanan eserlerle 
18 Temmuz 1930 tarihinde halkın ziyaretine 
açıldı. 1938 yılında Atatürk’ün vefatından sonra, müzenin iç avlusu 15 yıl 
süreyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun geçici istirahatgahı oldu. 
Anadolu’nun Türk-İslam Dönemi'ne ait eserlerinin sergilendiği bir müze 
olan Etnografya Müzesi Salonlarında sırasıyla, giyim-kuşam, işleme, takı, 
kına gecesi konulu sergi, damat tıraşı konulu sergi ile hamam kültürü 
konulu sergiler bulunuyor. 

GAZİ MÜZESİ / SAMSUN
Mıntıka Palas Oteli, 1902 yılında Jean İonnis Mantika tarafından bir otel 
olarak inşa edilmiştir. İki katlı olan yapının dış duvarları yığma tuğla, iç 
bölmeleri bağdadî olarak yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a 
çıktığında bu otelde kalmıştır.  12 Haziran 1926 tarihinde bu bina Samsun 
halkı adına Mustafa Kemal Paşa’ya armağan edildi. 19 Mayıs 1939’da 
ise Halk Müzesi yapılmak üzere Samsun Belediyesi’nin sorumluluğuna 
teslim edildi. 1997 yılına kadar Samsun Belediyesi sorumluluğunda kalan 
bina bu tarihten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilerek gerekli 
düzenlemeler ve onarımlar yapıldıktan sonra 8 Kasım 1998 tarihinden 
itibaren Samsun Gazi Müzesi olarak hizmet vermeye başladı.

GAZİANTEP ARKEOLOJİ MÜZESİ
Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde Alt Paleolitik 
Dönem'den Cumhuriyet Dönemi'ne kadar 
olan sergileme üniteleriyle ziyaretçileri adeta 
geçmişten günümüze tarihsel bir yolculuğa 
çıkarıyor. Alt Paleolitik Dönem'den günümüze 

kadar kesintisiz iskân gören Gaziantep’te müze kurma çalışmalarının 
tarihi 1944 yılına dayanıyor. 1969 yılında İstasyon Caddesi üzerinde 
bulunan Arkeoloji Müzesi'nin teşhir ve tanzimi yapılarak hizmete açılmış 
olan müzenin eser yönünden zenginleşmesi ve Zeugma Antik Kenti'nden 
çıkarılan mozaiklerin de bir dönem Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmesiyle 
mekân yetersizliği ortaya çıktı. 2011 yılında mozaiklerin Zeugma Mozaik 
Müzesi'ne taşınmasıyla Gaziantep Arkeoloji Müzesi Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından yeniden projelendirilerek çağdaş müzecilik anlayışına 
uygun, birçok yenilikler ve modern sergileme yöntemleri kullanılıp, teşhir 
alanları genişletilerek 18 Mayıs 2017 tarihinde yeniden ziyarete açıldı. 

GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ / ŞANLIURFA
Geçmişi milattan önce 10 bin yılına dayanan 
Göbeklitepe, tarihin yani yazının bulunuşunun 
daha eskilerine dayanması dolayısıyla ‘tarihin 
sıfır noktası’ olarak adlandırılıyor. Şu ana 
kadar çok küçük bir kısmı gün yüzüne çıkmış 
olsa da Göbeklitepe’nin Çanak Çömleksiz Neolitik döneme ait bir inanç 
merkezi olduğu biliniyor. Neolitik dönem, Göbeklitepe'nin keşfinden 
önce insanların 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, manevi bakımdan da önemli gelişmelere 
sahne olduğunu gösteriyor. Göbeklitepe Ören Yeri, 2018’den bu yana 
UNESCO Dünya Miras Listesinde… 
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GÖREME AÇIKHAVA MÜZESİ / NEVŞEHİR
Göreme kasabasının 2 kilometre doğusunda 
yer alan bir kaya yerleşim yeri olan Göreme Açık 
Hava Müzesi, M.S. 4’üncü yüzyıldan 13’üncü 
yüzyıla kadar yoğun bir şekilde manastır hayatı 
yaşanan bir bölge. Hemen her kaya bloğunun 
içinde kiliseler, şapeller, yemekhaneler ve 

oturma mekânları bulunuyor. Bugünkü Göreme Açık Hava Müzesi 
manastır eğitim sisteminin başlatıldığı yer olarak kabul ediliyor. Soğanlı, 
Ihlara, Açıksaray aynı eğitim sisteminin daha sonraları görüldüğü yerlerdir. 
Göreme Açık Hava Müzesi'nde Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Basil 
Kilisesi, Elmalı Kilise, Aziz Barbara Kilisesi, Yılanlı Kilise, Pantokrator Kilisesi, 
Malta Haçlı Kilise, Azize Catherine Kilisesi, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise ve 
Tokalı Kilise bulunuyor.

HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ
Hatay Arkeoloji Müzesi’nde, Neolitik dönemden Demir Çağının sonuna 
kadar yerleşilmiş olan höyük kültürleri sergilenmektedir. Amik ovasında 
yer alan Tell Kurdu, Tell Tayinat ve Tell Aççana höyük mimarilerinden 
esinlenerek o dönemin yapıları müze içerisine inşa edilmiş ve bu 
yapılarından çıkan buluntular mekan içerisinde teşhir ediliyor. Mimarisi 
canlandırılan höyükler dışında, Amik ovasındaki höyüklerden bulunan 
küçük buluntuların sergilendiği vitrinlerde Tell Cüdeyde, Çatalhöyük, 
Tabal el Akrad buluntuları ile Amik ovası dışında kalan ve kazısı yapılan 
höyüklerden Samandağ’da yer alan Al Mina ve Sabuniyeden çıkan küçük 
eserler de yer alıyor. Mozaik koleksiyonu açısından dünya birincisi olan 
Hatay Müzesinde M.S.2-5. yüzyıllar arasına ait mozaikler mimari mekan 
canlandırmalarıyla birlikte sergilenmektedir.

HATTUŞA ÖREN YERİ / ÇORUM
1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Hattuşa (Çorum, 
Boğazköy), Hitit İmparatorluğunun başkenti olarak Anadolu’da yüzyıllar 
boyu çok önemli bir merkez olmuştur. Boğazkale İlçesi’ndeki Hattuşa ile 
Alaca İlçesi’ndeki Alacahöyük kalıntılarını kapsayan 2 bin 634 hektarlık 
alan, 1988 yılında Milli Park ilan edilerek bölgemizin turizm dinamiği haline 
getirildi. Eski çağlarda etrafı 6 kilometrelik surlarla çevrilmiş ören yerinde 
bulunan çivi yazılı tablet arşivleri de UNESCO’nun Dünya belleği Listesi’nde 
yer alıyor. 2007 yılında tamamlanan sur duvarı canlandırması, döneme ait 
kil yapı tarzıyla türünün nadir örneklerinden biri...

HAVALİMANI MÜZESİ / İSTANBUL
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar’da, dünyanın en 
büyük ülke tanıtım müzesi “İstanbul Havalimanı 
Müzesi”, “Türkiye’nin Hazineleri; Tahtın 
Yüzleri” konseptiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. 
Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki eşsiz eserlerin 
bir araya geleceği müzede her yıl yeni konsept 
uygulanacak. “Türkiye’nin Hazineleri; Tahtın 
Yüzleri” olarak belirlenen açılış konseptinde; 
tarih öncesi dönemden Cumhuriyet dönemine 
kadar Anadolu medeniyetlerinin dünya kültür tarihine miras olarak 
sunduğu eserler yer alıyor. Müzede Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeleri, 
Yazma Eserler Daire Başkanlığı ve Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na ait 29 
müzeden 316 adet eser yer alıyor.

HİERAPOLİS ÖREN YERİ / DENİZLİ
Hierapolis Antik Kenti oldukça iyi biçimde 
korunarak günümüze ulaşmayı başaran bir 
anti kenet… Buranın bir termal merkez olduğu 
zamanlarda sıkça ziyaret edildiğini düşünülen 
Roma Hamamı, günümüzde arkeoloji 
müzesi olarak kullanılıyor. Hierapolis ve yakın 
çevresindeki antik kent kazılarında ortaya 
çıkarılan heykeller ve diğer kalıntıları burada 

sergileniyor. Bugün oldukça iyi durumda olan Antik tiyatro, tapınaklar, 
anıtsal çeşmeler, mezarlar, agora, gymnasium gibi yapılar ören yerinde 
görülebiliyor.

IHLARA VADİSİ / AKSARAY
Tarihi kaynaklardaki adı Peristremma olan Ihlara Vadisi bitki örtüsü, kilise ve 
şapelleriyle; doğa, tarih, sanat ve kültür olgusunun bir araya geldiği nadir 
alanlardan… Ihlara Vadisi, dünya üzerindeki kanyonlar arasında önemli bir 
yere sahip. 18 kilometre uzunluğunda, ortalama 150 metre derinliğinde ve 
200 metre genişliğinde, bünyesinde binlerce yaşam alanı bulunan Ihlara 
Vadisi, diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş dönemlerde içerisinde 
insanların yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu olma özelliğini taşıyor. 
Ihlara Vadisini şekillendiren ve vadiye hayat veren Melendiz Nehri buradaki 
yaşamın ana kaynağı. Vadiyi çevreleyen kayaçların kolay yontulmasıyla 
oluşturulmuş yüzlerce kilise ve kaya oyma mekan, vadiyi dünyanın en 
önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri haline getirmiş durumda.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ 
Türkiye’nin ilk müzesi İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri, Anadolu’dan Kafkasya’ya 
Mezopotamya’dan Arabistan’a kadar 
yayılan büyük bir coğrafyada kurulan kadim 
medeniyetlerden bugünlere ulaşan 1 
milyondan fazla esere ev sahipliği yapıyor. 
Tarihi Yarımada’da Gülhane Parkı’ndan Topkapı 
Sarayı’na çıkan Osman Hamdi Bey yokuşunda 
yer alan ve “müzeler kompleksi” olarak nitelendirilen İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri; Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi 
olarak toplamda üç ana bölümden oluşuyor. Kuruluşu Osmanlı dönemine 
dayanan Arkeoloji Müzesi, üç birimiyle sanal müze imkanları çerçevesinde 
gezilebiliyor.  

KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ / ANKARA
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasına karar 
verildiğinde, Ankara’da Meclisin toplanabilmesi için gerekli büyüklük 
ve donanıma sahip bir binanın bulunmadığı görülmüştür. Bu şartlar 
altında, inşası yarım kalan İttihat ve Terakki Fırkası Kulüp Binası’nın 
Meclis Binası olarak kullanılmasına karar verilerek binanın onarılması 
ve tamamlanması görevi de (sonradan 1. Dönem Bursa Mebusu olan) 
Necati Bey’e verilmiştir. 23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanılan bina, daha sonra Cumhuriyet 
Halk Fırkası Genel Merkezi olarak kullanılmış ve aynı dönemde kısa bir 
süreliğine Hukuk Mektebine de ev sahipliği yapmıştır. 1952 yılında Maarif 
Vekâletine (Millî Eğitim Bakanlığı) devredilmiş, 1957 yılında Bakanlık 
Komisyonunca alınan kararla müzeye dönüştürülmek üzere çalışmalara 
başlanmış ve 23 Nisan 1961 tarihinde “Büyük Millet Meclisi Müzesi” adıyla 
halkın ziyaretine açılmıştır. “Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılını Kutlama 
Programı” çerçevesinde, Kültür Bakanlığı tarafından yapılan yenileme 
çalışmaları sonucu 23 Nisan 1981 tarihinde “Kurtuluş Savaşı Müzesi” 
adıyla ziyaretlere açılan müze günümüzde TBMM Başkanlığı bünyesinde 
hizmet vermektedir.

LAODİKEİA ÖREN YERİ / DENİZLİ
Kent M.Ö. 261-253 arasında II. Antiokhos 
tarafından kurulmuş ve şehre Antiokhos’un 
karısının adı Laodike'nin adı verilmiş. M.Ö. 
130/129 yılında ise bölge tamamen Roma’ya 
bağlanmış. Her dönemde depremlerle yıkılan 
ve tekrar ayağa kaldırılan kent, İmparator Focas 
( M.S. 602-610) Dönemi’nde meydana gelen 

büyük deprem sonrasında terk edilerek Salbakos’un (Babadağ) kuzey 
yamaçlarına Denizli-Kaleiçi ve Hisarköy’e taşınmış. Laodikeia’da yapılan 
kazı çalışmaları Erken Kalkolitik Dönem (Bakır Çağı) ‘den (M.Ö. 5500), M.S. 
7.yy’a kadar kesintisiz yerleşimlerin varlığını ortaya koyuyor. Laodikeia’nın 
önemli ve günümüze kadar gelebilen yapıları arasında; Anadolu’nun en 
büyük stadyumu (285x70 m.), iki tiyatro, dört hamam kompleksi, beş 
Agorası, beş Nympheumu, iki  Ana Giriş Kapısı, Meclis Binası, Tapınakları, 
kiliseleri, nekropol ve anıtsal caddesi yer alıyor.  
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MERSİN ARKEOLOJİ MÜZESİ 
Mersin Arkeoloji Müzesi’nde bugün toplam 
1.435 adet eser sergileniyor. Ziyaretçiler, 
giriş katında bulunan zaman tünelinde 
tarihe bir yolculuk yapma, kronolojik sergi 
salonunda uygarlıkların her alanda nasıl 
geliştiği ve neler yapabildiklerini izleme, ölü 
kültü alanında farklı kültürlerde ölü gömme geleneklerini öğrenme, 
etnografik salonda insanların geçmişten günümüze kullandığı 
etnografik eserlerin yanında Yumuktepe Höyüğü yakınında bulunan 
Huğ Evi’nin replikasını görme fırsatı buluyor. Çağdaş müzecilik 
faaliyetlerinin yürütülmesine imkân veren fiziki şartların sağlandığı 
Mersin Arkeoloji Müzesi’nde eserlerin sergileneceği salonların yanı 
sıra geçici sergi salonları, çocuklar için arkeopark uygulama alanları, 
kütüphane, hediyelik eşya satış yeri, kafeterya gibi sosyal alanlar da 
yer alıyor.  

NEMRUT ÖREN YERİ / ADIYAMAN
Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde yer alan, 2 bin 
150 metre yüksekliğe sahip Nemrut Dağı, 
hem doğal hem tarihi öneme sahip olmasıyla 
öne çıkıyor. Volkanik bir dağ, doğal anıt 
ve insan eliyle yapılan bir tarihi eser olma 
özelliğini taşıyan Nemrut Dağı, 1987’den 

bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesinde, listenin 5’inci mirası olarak 
yer alıyor. Üzerinde bulunan antik mezar, anıtsal heykeller, mimari 
kalıntılar ve manzarası Nemrut Dağı’nı değerli kılıyor. Gün batımı ve 
gün doğumu manzaralarıyla ünlü Nemrut Dağı’nda güneşin doğuşu da 
doğu terasından izleniyor.

POLİS MÜZESİ  / ANKARA
Polis Müzesi profesyonel olarak ilk defa 
Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile özel müze 
statüsünde 9 Nisan 2021 tarihinde açıldı. 
Müzede, Sultan Abdülmecid döneminden 
günümüze kadar Emniyet Teşkilatı’nın 
geçirdiği safhalar, polisin toplumda asayişi 
sağlarken izlediği yollar, karşılaştığı olaylar, kullandığı araç ve gereçler 
sergileniyor.  6 bölümden oluşan müzenin A, B ve C sergi alanlarında 
Türk Polisinin tarihteki yerinin anlatıldığı bölümde tarihi kıyafetler, 
polis tarihi kronolojisi, Osmanlı polis teşkilatının yapılanması, tarihi 
ve güncel polis motosikletleri, polis arabaları, polis helikopteri 
görülebiliyor. D bölümünde kriminal ve bomba imha canlandırma 
alanları, polis köpeklerinin tanıtımı, trafik kuralları eğitim alanı, trafik 
kuralları oyunu yer alıyor. E bölümünde güncel polis ekipmanları, 
güncel polis kıyafetleri, Şehitler prodüksiyonu, Şehit künyeleri, 15 
Temmuz alanı, tarihi dokümanlar, tarihi fotoğraflar ve yabancı devlet 
teşkilatlarından gelen hediyeler sergileniyor. F bölümünde ise zırhlı 
polis araçları açık alanda görülebiliyor..

ŞANLIURFA MÜZESİ 
Geniş bir alana yayılan modern binasına 
2015 yılında taşınan Şanlıurfa Müzesi, 
1965'dan beri hizmet veriyor. Zengin bir 
geçmişi olan Şanlıurfa ve çevresinden çıkan 
eserleri sergileyen müze "neolitik dönem” 
açısından uluslararası öneme sahip. Müze, 

dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'ye ait eserleri de bünyesinde 
bulunduruyor. Tarihi açıdan büyük değer taşıyan pek çok yerleşim 
bölgesi, höyük ve ören yeriyle çevrili Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, 
coğrafyasının hakkını sonuna kadar veriyor. Adını aldığı ovada M.Ö. üç 
binden M.S. 15. yüzyıla dek kesintisiz iskân edilen ve kendine özgü sivil 
mimarisiyle ilgi toplayan Harran ve çevresinden çıkarılanlar müzenin 
belkemiğini oluşturuyor. Atatürk Barajı, Birecik Barajı ve Kargamış 
Barajı göl aynası altında kalan yerleşimlerde yapılan kurtarma kazıları 
buluntuları da ziyaretçisini bekliyor.

TROYA MÜZESİ / ÇANAKKALE
Troya Antik Kenti, 1998 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası 
Listesinde bulunuyor.  Antik kent yerleşkesi içerisinde yer alan Troya 
Müzesi,2018 senesinde ziyarete açıldı. Troya Antik Kenti’nin tüm 
detaylarıyla canlandırıldığı müze içerisinde 2 bin dolayında eser 
sergileniyor. 3 bin metrekarelik alana sahip müzede ziyaretçiler,  
Troya’nın her bir zaman katmanını görme şansı buluyor. Troya 
Müzesi’nde; Homeros’un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas 
Bölgesi’nde iz bırakan Troya ve kültürlerinin yaşamı ve arkeolojik 
tarihi, kazılardan çıkan eserler aracılığıyla anlatılıyor.

TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ / 

İSTANBUL
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 
ülkemizde Türk-İslam eserlerini topluca 
kapsayan ilk müze olma özelliği taşıyor. 
Abbasi, Memlük, Selçuklu ve Osmanlı 
döneminin az bulunur örneklerini sergileyen 
müzedeki eserler, İslam dünyasının farklı köşelerinden geliyor. 
Dünyanın en iyi halı koleksiyonlarından birine sahip olmasıyla tanınan 
müze; halı koleksiyonlarının yanı sıra nadir sanat eserleri olan el 
yazmalarıyla da öne çıkıyor. Cam eşyalar, taş ve pişmiş toprak eserlerle 
metal ve seramik objeler de sergilenen diğer kıymetli parçalar. Halı 
bölümünün alt katı da, son birkaç yüzyılın Türk günlük yaşamının 
yansıtıldığı etnografya koleksiyonuna ayrılmış durumda.

UŞAK MÜZES
23 Mayıs 1970 tarihinde hizmete açılan Uşak Müzesi Müdürlüğü, Uşak 
İlinin binlerce yıl boyunca değişik kültürler tarafından sürekli beslenmiş 
çok katmanlı kültür zenginliğinin ürünü olan Paleolitik Çağ, Tunç 
Çağları, Frigya, Lidya, Helenistik, Roma ve Doğu Roma Dönemlerine ait 
kırk iki bin eserlik bir koleksiyonu barındırıyor. Yaklaşık 48 yıl boyunca 
aynı binada hizmet veren Müze, 2018 yılından bu yana yeni binasında 
ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzede, çocuklar için eğitim alanının yanı sıra, 
fuaye alanı ve konferans salonu ayrıca ihtisas kitapları içinde bir de 
kütüphane yer alıyor.

VAN MÜZESİ 
Van Müzesi’nin temelleri, 1932 yılında 
yapılan bir depo binası ile atıldı. Bölgede çok 
sayıda bulunan Urartu çivi yazılı zafer stelleri 
ile Akkoyunlu ve Karakoyunlulara ait koç ve 
koyun şeklindeki mezar taşları bulundukları 
yerlerden toplanarak söz konusu depo 

binasına nakledildi. Depodaki kültür varlıklarının sayısı çoğalınca, 1972 
yılında Van Müze Müdürlüğü kuruldu. Modern müzecilik anlayışı ile 
13 bin metrekarelik bir alana inşa edilen yeni müze binasında 23 sergi 
holü bulunuyor. Müzede; Urartular, Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu 
ve Karakoyunlu ile Osmanlı dönemlerine ait eserler, sikkeler ve Van 
halk kültürüne ışık tutan etnografik eserler sergileniyor.

ZEUGMA MÜZESİ / GAZİANTEP
Gerek bina büyüklüğü gerekse sergilenen 
mozaiklerin kapladığı alan bakımından 
dünyanın en büyük mozaik müzelerinden 
biri olan Gaziantep Zeugma Mozaik 
Müzesi, sanat tarihçileri, arkeologlar 
aynı zamanda tarih ve kültür meraklıları 
için önemli bir cazibe merkezi. Mozaiklerin üstün bir sanat zevkini 
yansıtması, Geç Antik Dönem kiliselerine, Erken Süryani ve Hristiyan 
ikonografisine ait örnekleri barındırması müzeyi daha da çekici hale 
getiriyor. Çağımızın en önemli arkeolojik keşiflerinden olan Zeugma 
Antik Kenti’nden çıkartılan, toplam olarak 2 bin 500 metrekarelik alanı 
kaplayan ve bu dönemde sanatın ulaştığı zirve noktasının örneklerini 
meydana getiren mozaiklerin haricinde yine Roma Dönemi’ne ait 
heykeller, sütunlar ve çeşmeleri de müze ziyaretçilerini bekliyor. 
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Gülsüm Yılmaz / Zonguldak Turizm ve Tanıtım Ofisi Üyesi,
  Zonguldak Jeopark Müdürü, Kudep Üyesi, Şehir Plancısı

Karadeniz’in siyah incisi…

 Cumhuriyet'in ilk yıllarında Zonguldak'a yolu 
düşen bir gezginin, Zonguldak için yazdıkları 
aslında bu şehrin hikâyesinin de başlangıcı 
sayılabilir. “Clare Sheridan” isimli aynı zamanda 
Winston Churchill’in kuzeni olan bu İngiliz seyyah, 
seyahatine İstanbul’dan başlayıp, kıyıyı izleyerek 
Zonguldak’a gelmiş ve daha sonra kaleme almış 
olduğu anılarında burayı “medeniyetin gözlerden 
uzak kalmış ileri karakolu” olarak nitelendirmiştir. 
Zonguldak’ın bu kibirli İngiliz kadın tarafından 
“medenî” bir yer olarak tasvir edilmesi aslında 
o yıllarda kentin hatta bölgenin sahip olduğu 
ve Anadolu'nun birçok şehrinde bulunmayan 
olanakları ile ilişkilendirilmelidir. 1920’li yılların 
başında, savaştan yeni çıkmış bir ülkenin pek 
çok şehrinde yaşama dair birçok imkansızlıktan 
söz edilirken Zonguldak, tenis kortları, lokalleri, 
sinemaları, baloları, sosyal tesisleri, peyzaj 
düzenlemeleri vb. kent dinamikleri ile adeta 
dönemin parlayan yıldızı olarak öne çıkmıştır.

 Bugünkü varlığını ve kazanımlarını kömüre 
borçlu olan Zonguldak; tarih sahnesine 1829 
yılında keşfedildiği kabul edilen kömürle beraber 
çıkar. Daha sonrasında, kömürün devlet tarafından 
pazara sunulmak istenmesi sonucu bölgeye 
birçok yerli ve yabancı sermaye gelir. Sermayenin 
1900'lerin başından itibaren kömür işletme 
merkezlerini Ereğli'den Kozlu ve Zonguldak' 
a taşıması ile bölgenin zaman içerisinde şehir 
olabilecek kadar gelişmesine zemin hazırlar. En 
basit ifadeyle, Zonguldak’ın Cumhuriyet ile birlikte 
tecrübe etmeye başladığı değişim ve dönüşüm 
öyküsünü tarih “elmas” harflerle yazmıştır. Bu 
sebeple Zonguldak; o yıllarda sanayinin lokomotifi, 
uygarlığın ve çağdaşlığın beşiği olmuştur. Öyle 
ki yabancı sermayenin iş gücü dışında, yaşam 
alanlarını da bölgeye getirmesiyle Zonguldak, 
Karadeniz’in Paris’i diye bilinir olmuştur.

 Türkiye’ye altın devri yaşatan bu kömür 
kentinde Cumhuriyet döneminde yapılan 
endüstriyel üst ve alt yapı yatırımının değeri 
ölçülemez boyuttaydı. O yıllarda 8000 km’lik 
demiryolu ağı oluşturma çalışmaları ile tüm kent 

şantiye alanına dönmüş, kent nüfusu madende ve 
kentteki diğer şantiyelerde çalışmak üzere gelen 
insanlar sebebiyle son derece kozmopolit bir hal 
almıştı. Bu nedenledir ki, Türkiye’de bir zamanlar 
Zonguldak’la bağı, akrabalığı olmayan yok gibiydi. 
Behçet Kemal Çağlar, Zonguldak’ta kaldığı yıllarda, 
bu sanayi atılımını bizzat gözlemleyerek ve ilham 
alarak “Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan” 
çağrışımını ve 10. Yıl Marşı’nın bazı dizelerini Faruk 
Nafiz Çamlıbel’le birlikte kaleme almıştır.

Zonguldak’ta neler var?
 Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli liman 
şehirlerinden bir olan, aynı zamanda Karadeniz 
iklimi etkisi altındaki Zonguldak, coğrafi konum 
itibariyle diğer Karadeniz şehirlerinden farklı 
olarak soğuk hava akımlarına oldukça açıktır. Kışlar 
genelde soğuk ve yağışlı geçer, yazlar ise genelde 
serindir. Her mevsim yağmur alır, deniz sıcaklığının 
20 dereceyi geçtiği yaz ayları ise en güneşli 
zamanlarıdır. Şehri gezmek için en ideal dönemler 
de haziran, temmuz ve ağustos aylarıdır.

 Zonguldak, antik çağlardan beri ilgi görmüş bir 
kenttir ve çevresinde antik kentler ve tarihi anıtlar 
bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Çaycuma 
ilçesi Filyos beldesinde bulunan, tarihi M.Ö. 
1200’e dayanan “Tios – Tieion Antik Kenti” dir ve 
halen devam eden arkeolojik kazılarla gün yüzüne 
çıkartılmayı beklemektedir. Filyos, MÖ III. yüzyılda 
ticari amaçla kurulmuş bir Milet kolonisidir ve 
ilkçağda Karadeniz’in kuzeyinden getirilen malların 
boşaltıldığı önemli bir ticaret merkezi olarak 
bilinmektedir. Çeşitli dönemlerde Roma, Bizans 
ve Cenevizlerin hüküm sürdüğü beldede kale, açık 
hava tiyatrosu, yeraltı şehri, su kemerleri, antik 
liman mendireği gibi kalıntılar bulunmaktadır. 
Karadeniz’e hakim bir noktada yükselen Filyos 
Kalesi, büyük taşlarla inşa edilmiş güçlü, heybetli ve 
etkileyici bir yapı, emeğin tarihi izlerini barındıran 
eşsiz bir tarihi lokasyondur. 

 Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli 
Beldesi’nde bulunan, Türkiye'nin en yaşlı ve 
dünyanın bilinen en yaşlı 5 ağacından biri olan, 
tarihi neredeyse Mısır piramitlerine kadar uzanan, 
2016 yılında keşfedildiğinde 4112 yaşında olan 
porsuk ağacının; Hititlerin Anadolu'ya göç ettiği 
yıllarda bile burada olduğunu bilmek oldukça 
şaşırtıcı.

 Zonguldak kıyı şeridi birbirinden güzel plajlarla 
çevrili. Altın kumsallı Filyos Plajı, Kozlu Plajı, 
Uzunkum Plajı ve Ilıksu Plajı, şehrin en popüler 
plajları arasında. Toplam 18 plajı bulunan ve bu 
plajların birçoğu yerleşim bölgelerinden kolayca 
ulaşılabilir pozisyonda olan Zonguldak’ın denizi 
çoğu zaman dalgalı ve rüzgârlıdır. Vahşi doğası, 

özgün kayalıkları ve serinleten suları ile bu plajlar 
kent halkının yaşam rutininin bir parçası olarak 
yoğun kullanılmaktadır. 

 Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun kuruluş 
sürecinin anlatıldığı, maden işçilerinin eşyaları ile 
çeşitli dönemlere ait pek çok belgenin sergilendiği 
Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi, ziyaretçilerini 
kentin madencilik tarihinde yolculuğa çıkarıyor.

 Karadeniz Ereğli Müzesi, 2. Abdülhamid 
döneminde yaptırılan Halil Paşa Konağı’nda 
hizmet veren Karadeniz Ereğli Müzesi, Roma 
döneminden Osmanlı İmparatorluğu’na uzanan 
zaman diliminden pek çok tarihi esere ev sahipliği 
yapıyor. Müzenin bulunduğu konak da eşsiz bir 
Osmanlı mimari eseri olarak görülmeye değer.

 Zonguldak Deniz Feneri, 53 metre yüksekliğiyle 
Karadeniz sahilinde dikkat çeken Zonguldak Deniz 
Feneri, şehrin en bilinen simgelerinden biri. 1908 
yılında inşa edilen fener, 20 deniz mili uzaklıktan 
bile görülebiliyor ve hala aktif olarak kullanılıyor. 
Panoramik deniz ve gün batımı manzaraları sunan 
fener, yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça 
ziyaret ediliyor.

 Zonguldak kent bütününün ciddi anlamda kıyı 
şeridine cephesi bulunmasına rağmen, iklimsel 
ve topoğrafik sebeplerden dolayı deniz turizmi 
imkânlarının kısıtlı olduğu bilinmektedir.  Oysa 
deniz turizmi dışında birçok alternatif turizm 
potansiyeli bulunan Zonguldak turizminin esas 
önceliği; ülke sosyo-ekonomik gelişimine verdiği 
katkılardan ve madenin çevresindeki kentleşme 
sürecinden oluşan çarpıcı hikayesinin en önemli ve 
özgün değer olduğu yadsınamaz. 

 Bu bağlamda sizleri hüznün ve emeğin 
başkentine, öncelikle bu özel kentin hikayesini, 
belleğini, ruhunu ve tarihini yansıtan sanayi 
yapıları ile bunların dönüşümü ve değişimi ile 
kent turizmine kazandırılması yönünde yapılan 
çalışmaları yerinde görmek için, eşsiz doğal 
güzellikleri ile kültürel birikimi için, ekolojik yaşamın 
keyfini çıkarmak için ve en önemlisi de alternatif ve 
özgün deneyimler tecrübe etmek için bekliyoruz.
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TÜRSAB, Ulusal Kamp ve 
Karavan Federasyonu ile 
Kuantum Araştırma şirketi 
ortaklığında yapılan “360° 
Kamp / Karavan Araştırması” 
tatil anlayışındaki pandemi 
etkisinin çarpıcı sonuçlarını 
ortaya koydu. Araştırmaya 
göre, yurtiçi tatil yüzde 35 
arttı, yurtdışı talepleri ise 
yüzde 44 azaldı. Tatile özel araçları ile çıkanların oranı 2020 yılına göre 
yüzde 21 arttı.  Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi pek 
çok alanda olduğu gibi turizmde de önemli değişimleri ve yeni trendleri 
gündeme getirmiştir. Hijyen ve güvenliğin ön plana çıktığı pandemi 
süreci tüketicilerin seyahat ve tatil alışkanlıklarında önemli değişimlere 
neden olmuştur. İnsanların kalabalık yerlerden uzak durma eğilimi 
eko turizm, yani doğa turizmine ilgiyi artırmıştır. Konaklama açısından 
küçük ve butik otelleri tercih edenlerin oranı yükselirken ev turizmi, 
villa kiralamalar, küçük gruplarla yat turları ve kamp-karavan gibi 
konaklama üniteleri de yoğun ilgi görmektedir.  Araştırma sonuçlarına 
göre; Covid-19 ile birlikte tatil tercihlerinde değişiklik olmuştur. Yurt 
içi tatil tercihinde yüzde 39 artış gözlenirken, yurt dışı tatil tercihinde 
yüzde 44 azalma görülmüştür. Covid-19'un kamp yapma isteği 
üzerinde etkili olma oranı yüzde 54,1. En çok öne çıkan nedenler ise 
"Yasaklar/kapanmaların etkisi ile doğayla buluşma isteği” ve "Kalabalık 
olmayan/sosyal mesafeye uyan alanlar/kalabalıktan kaçma isteği" 
olarak belirtilmiştir. Yaşanılan yerden çok uzaklaşmadan gidilebilecek 
tatil yerleri artık daha güvenli bulunmaktadır.  Yurt içi tatilin popülerliği 
artmaktadır. (Yurt içi tatil tercihi yüzde 39 )Araştırmaya göre yurt dışı 
tatil planı yapanların oranı yüzde 44, tatil planını son anda yapacakların 
oranı yüzde 45’tir. Özel araçla tatile gitme tercihi ise 2020’de yüzde 
51 iken bu oran 2021 yılında yüzde 72’ye yükselmiştir. Tercih edilen 
tatil türleri sıralamasında “kamp/karavan” tatilinin; otel, ev/villa ve 
pansiyonun ardından 4’üncü sırada yer aldığı görülmektedir.

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticaret) Yardımcısı Mehmet Akif 
Konar emekli oldu. Konar’ın yerine ise göreve Genel Müdür (Uçuş 
İşletme) Yardımcısı Baran Gülbaran vekaleten getirildi.  THY A.O’dan 
Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, Ortaklığın 
Genel Müdür (Ticaret) Yardımcısı Mehmet Akif Konar’ın bugün 
itibariyle emekli olarak görevinden ayrıldığı belirtilerek, “ilgili kadroya 
Ortaklığımız Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı Baran Gülbaran'ın 
vekalet etmesine karar verilmiştir” denildi.

THY, Avrupa'da en çok uçuş 
gerçekleştiren 2. hava yolu oldu
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının 
(EUROCONTROL), 16 ile 22 Ağustos tarihleri 
arasındaki hava trafiği verilerine göre, Avrupa 
hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor. 
Söz konusu tarihlerde Avrupa'da 172 bin 463 
uçuş gerçekleştirildi. THY, günlük 1333 seferle Avrupa'da en çok uçuş 
icra eden 2. hava yolu oldu. Pegasus Havayolları da listede 9. sırada 
yer aldı. Pegasus'un günlük uçuş sayısı 513 olarak açıklandı. Kovid-19 
önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla 
İrlanda hava yolu firması Ryanair, günlük 2 bin 321 uçuşla Avrupa'nın 
en çok uçan hava yolu oldu.

THY,  ikinci çeyrekte 497 milyon TL 
net zarar açıkladı
THY, 2021 yılı ikinci çeyrek bilançosunu 
açıkladı. Buna göre, şirket, nisan, mayıs ve 
haziran aylarını kapsayan dönemde 497 
milyon TL'lik net zarara imza attı. Pandemideki 

toplam net zarar 5,6 milyar TL'yi aştı. Net borç 121,9 milyar TL'ye 
ulaşırken, kargo gelirlerindeki artış dikkat çekiyor. Sözcü’den Emre 
Deveci’nin haberine göre, THY'den ikinci çeyrekte Ak Yatırım 301 
milyon TL, İş Yatırım 795 milyon TL net zarar bekliyordu. Yapı Kredi 
Yatırım ise 48 milyon TL'lik net zarar bekliyordu. 2021'in ilk yarısında 
THY’nin toplam yolcu sayısı, 2019’un ilk yarısına kıyasla yüzde 54 
düştü. THY'nin ikinci çeyrekte finansal faaliyetlerden kaynaklanan kur 
farkı zararı 1 milyar 604 milyon TL oldu. Bu kalemde geçen senenin 
ikinci çeyreğinde zarar 732 milyon TL olmuştu.

İçişleri Bakanlığı, 81 ile corona 
virüsü salgınıyla mücadele 
kapsamında alınan yeni kararlarla 
ilgili genelge yayınladı. Bakanlığın 
'bazı faaliyetler için PCR testi 
zorunluluğu' konulu genelgesinde, 
yeni kararların uygulanmaya 
başlayacağı tarih ve detaylar 
açıklandı. Genelgeye göre, 6 

Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, 
sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere 
katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu 
çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES 
kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası 
bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce 
yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş 
veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade 
edilmeyecek.

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine 
yolcu taşımak üzere inşa edilen 
Zafer Havalimanı’nın satılacağı 

açıklandı. Yap-İşlet-Devret 
modeliyle 2012 yılında faaliyete 
giren Zafer Havalimanı, garanti 

edilen yolcu sayısının yüzde 1’ine
 bile ulaşamadı. 2021 için Zafer Havalimanı’nda taahhüt edilen yolcu sayısı 
1 milyon 317 bin kişi iken, yılın ilk dört ayında havalimanını toplam 61 
yolcunun kullandığı ortaya çıkmıştı. Zafer Havalimanı’nın müteahhidi ve 
işletmecisi İC İçtaş, satış için teklifleri beklediklerini açıkladı. Bloomberg'e 
konuşan İC İçtaş yetkilisi Abdullah Keleş, Zafer Havalimanı'nı satmak için 
teklifleri beklediklerini ifade ederek, “Yatırım maliyetimizi ödeyen ve 
borcu üstlenen kim olursa ona havalimanını devretmeye hazırız” dedi. 
Keleş, havalimanından bir kuruş kazanmadıklarını ve devlet garantilerine 
rağmen her yıl havalimanına sermaye aktarmak zorunda kaldıklarını 
belirtti. 

Pandemi, kamp/karavan tatili 
tercihini 4. sıraya yerleştirdi

THY yönetiminde 
görev değişikliği

Seyahatte aşı ve 
PCR zorunluluğu başlıyor

Zafer Havalimanı satılıyor
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FTI Consulting tarafından hazırlanan havacılık sektörü raporunda 
yaklaşan fırtına konusuna dikkat çekiliyor. Raporda, Avrupa havacılık 
sektörü devlet desteğiyle iflas ve konsolidasyondan şimdilik kurtulmuş 
olsa da, yaşanacak zincirleme iflas riskinin devam ettiği belirtiliyor. 
Yaz mevsimi ve aşılama ile turizmde yaşanan kısmi hareketlenmenin 
havayolu şirketlerinin pandemiden dolayı içine girdikleri sıkıntıyı 
aşmaya yetmedi. Havacılıkta zincirleme iflaslar yaşanabileceği, bu 
yöndeki tehlikenin hala geçmediği bildirildi. FTI Consulting raporunda 
şu ifadelere yer verildi; “Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin nakit 
sıkıntısı 2021 yılı boyunca devam edecek. Bu durum muhtemelen 15 
ay boyunca devam edecek. Hava yolu şirketleri, finansal toparlanmayı 
tehlikeye atabilecek 'arz fazlası' ile karşı karşıya kalacak. Şirketler kıtalar 
arası pazar baskısına maruz kalacak. En yavaş toparlanma İngiliz ve 
Alman havacılık sektörlerinde yaşanacak. Önümüzdeki 4 yıl içinde 
Avrupalı taşıyıcıların 200 milyar dolar, Avrupalı havalimanları ise 50 
milyar dolar kayıp yaşayacak. Büyük fırtına henüz gelmedi. Bu özellikle 
bölgesel veya küçük havalimanları için daha keskin olabilecek.”

Fransa, Türkiye'yi Covid önlemleri kapsamında uluslararası 
seyahatlerde yeniden kırmızı listeye ekledi. Fransa'nın Ankara 
Büyükelçiği'nden yapılan açıklamaya göre 28 Ağustos Cumartesi’den 
itibaren geçerli olan karardan, Avrupa İlaç Ajansı tarafından 
onaylanmış iki doz aşı olan kişiler muaf tutulacak. Türkiye'de yapılan 
aşılar içinde BioNTech bu sınıfa giriyor. Çift doz aşılanmamış kişilerin 
Fransa'ya girebilmesi için Fransa tarafından belirlenen 12 koşuldan 
birini karşılaması gerekecek, Fransa'ya girişte masrafları kendileri 
tarafından karşılanacak bir şekilde valilik kararnamesi ile ilan edilecek 
10 günlük bir karantinaya girmeleri talep edilecek. Bu koşullar 
arasında Fransa veya Avrupa Birliği (AB) vatandaşı, eşi veya çocuğu 
olmak; Fransa'da uzun vadeli oturum iznine sahip olmak veya oturum 
iznine sahip olunan bir AB ülkesine transit geçiş yapmak; nakliye işçisi 
veya Covid-19'a karşı mücadele eden bir sağlık görevlisi olmak da yer 
alıyor.

İngiltere, seyahat güncellemesini açıkladı. Mayıs ayından bu yana kırmızı 
listede olan Türkiye’ye bu sefer de iyi haber gelmedi. Trafik lambası adı 
verdiği sistemde, Covid-19 önlemleri kapsamında ülkeye hangi ülkelerin 
hangi koşullarda girebileceğini belirleyen İngiltere, 26 Ağustos’ta 
yeni güncellemesini açıkladı. Gerek İngiltere medyasında yer alan 
haberler gerekse Türkiye’de aşılanma oranının artması dolayısıyla son 
güncellemede Türkiye’nin sarı listeye alınacağı beklentisi oluşmuştu. Fakat 
son güncellemeye göre, Türkiye kırmızı listede kalmaya devam ediyor.

Alman hükümeti Türkiye, İsrail ve ABD'yi yüksek riskli ülke ilan ederek 
aşı yaptırmayanlara en az beş günlük karantina zorunluluğu getirdi. 
Değişikliklerin pazar günü devreye alınması beklenirken, Türk vatandaşları 
için ise salı gecesi yürürlüğe konulması planlanıyor. FUNKE medya 
grubunda yer alan ve hükümet kaynaklarından aktarılan habere göre; 
Karadağ ve Vietnam da yüksek riskli bölgeler arasına alındı. Lizbon ve 
Algarve kentleri hariç olmak üzere Portekiz yüksek riskli bölge olmaktan 
çıkarıldı. Yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular, aşı ya da COVID-19 
geçirdiklerine dair belge gösteremezlerse on gün karantinaya alınacaklar. 
Testlerin negatif çıkması halinde karantinaya beşinci günde son verilecek.

FTI Consulting: “Avrupalı 
havalimanları 50 milyar dolar 
kayıp yaşayacak”

Fransa, Türkiye'yi Covid 
önlemleri kapsamında yeniden 
kırmızı listeye aldı

İngiltere, seyahat listelerini 
güncelledi

Türkiye, İngiltere, Fransa ve 
Almanya’da “Yüksek Riskli Ülke” 
ilan edildi 
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İngiltere Türkiye’yi kırmızı listeye alarak uçuşlarını bir süreliğine 
ertelemişti. İngiltere’nin bu kararının ardından diğer tur operatörleri 
de Türkiye iptallerindeki süreyi uzattı.  Türkiye operasyonlarını 28 
Eylül’e kadar iptal eden TUI İngiltere, ekim ayı için Türkiye’ye oldukça 
kısıtlı sayıda uçuş bıraktı. Türkiye operasyonlarını 23 Eylül’e kadar iptal 
eden Jet2 Holidays 16 Eylül’deki seyahat güncellemesine odaklandı. 
Eylül ayını tamamen iptal eden EasyJet ise ekim ayına haftalık sadece 
iki uçuş planladı.

Pegas Touristik, Intourist, TUI Rusya, ANEX Tour, Coral Travel gibi tur 
operatörleri, bu yıl için sonbahar-kış döneminde İstanbul'a turist 
getirmeye hazırlanıyor. Rus tur operatörleri, İstanbul paket turları 
kapsamında sadece uçak, otel ve şehir turu değil aynı zamanda 
İstanbul dışına da hem otobüslü hem uçaklı turlar düzenleyeceğini 
belirtti.  Geçtiğimiz yıl İstanbul'a ciddi sayıda turist getiren Pegas 
Touristik, kendi hava yolu Nordwind'in tarifeli uçuşlarında alacağı 
blok koltuklarla sonbahardan itibaren İstanbul'a turist getirmeye 
başlayacak. Charter formatındaki bu tarifeli uçuşların biletleri 
dışarıya da satılacak. Moskova'dan İstanbul'a haftanın 7 günü uçuş 
yapacak olan şirket, Moskova'nın dışında 8 bölgeden daha İstanbul'a 
uçacak. Ayrıca Pegas Touristik, yeni Anadolu turuna Mardin ve 
Göbeklitepe’den sonra Karadeniz’i de ekledi. Rusya'dan İstanbul'a 
yapılacak tarifeli uçuşlarda aldığı blok koltuklarla misafirlerine İstanbul 
turları sunacak olan bir diğer şirket de Intourist olacak. Intourist'in 
İstanbul programını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Bu 
sonbaharda TUI Rusya da İstanbul'a charter uçuşlar düzenleyecek. 
Şirketin İstanbul programının 14 Ekim'de başlayacağı ve 10 Mart'a 
kadar devam edeceği kaydedildi. ANEX Tour'un da geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da Rusya'nın 11 şehrinden İstanbul'a turist getireceği 
belirtiliyor. Coral Travel da bu yıl Moskova'dan ve diğer bölgelerden 
tarifeli uçuşlarla İstanbul'a turist getireceğini duyurdu. Coral Travel'ın 
turları da hem İstanbul hem de İstanbul dışı olacak.

Milas-Bodrum Havalimanı 
dış hat uçuşlarına 
yenilerini eklemeye devam 
ediyor. Misafirlerini yaz 
sezonunda da ağırlamaya 
devam eden Bulgar 
havayolu Gulliv Air, Milas 
Bodrum Havalimanı 
uçuşlarına başladı. Sofya 
merkezli havayolu Sofya-
Bodrum hattında ilk 
uçuşunu gerçekleştirdi. 
Milas-Bodrum 
Havalimanı'nın işletmecisi TAV'ın sosyal medya hesabından, ''Dış hat 
uçuşlarımıza yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. Gulliv Air, Sofya Milas-
Bodrum uçuşlarına başladı!'' paylaşımında bulunuldu.

Pegas Touristik, yeni Anadolu turuna Mardin ve Göbeklitepe’den sonra 
Karadeniz’i de ekledi. Kültür turlarına Rus misafirlerinin büyük ilgi 
gösterdiğini belirten Pegas Touristik Operasyon Müdürü Yeliz Bilgin Ezici, 
“Aldığımız çok olumlu geri dönüşler eylül ayı ve sonrası için yeni kültür 
tur paketleri oluşturmak için cesaret verdi” dedi. Rus turistlere yönelik, 
ilk olarak geçen yıl 1 Ekim itibarıyla İstanbul üzerinden Kapadokya, Bursa, 
Pamukkale, Konya, Ankara, Kuşadası, Edirne, Çanakkale gibi illerin yer 
aldığı turlar başlatan tur operatörü, yeni Anadolu turuna Mardin ve 
Göbeklitepe’den sonra Karadeniz’i de ekledi.

İngiliz tur operatörleri, Türkiye 
iptallerindeki süreyi uzattı

Rus tur operatörleri, 
sonbahar-kış dönemi İstanbul 
uçuşlarına hazırlanıyor

Bulgar havayolu Gulliv Air, 
Bodrum uçuşlarına başladı

Pegas Touristik, yeni Anadolu 
turuna Karadeniz’i de ekledi 
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Yapımı iki yıl süren ve dünyanın en büyük yolcu gemisi olan “Wonder 
of the Seas”, açık denizde dört gün devam edecek deneme seferi için 
Fransa’nın Saint-Nazaire limanının ayrıldı. 362 metrelik boya sahip 
olan yeni yolcu gemisi, yaklaşık 7 bin yolcu taşıyacak. Bu denemeler, 
seyrüsefer donanımının kontrol edilmesini, motorların itiş gücünü 
görmeyi, hız kontrolünün yapılmasını ve titreşimlerin istenen normlar 
içinde kalıp kalmadığını ölçmeyi sağlayacak. ABD-Norveç firması olan 
Royal Caribbean Cruise Line tarafından sipariş edilen geminin dört 
yüzme havuzu ve 18 güvertesi bulunuyor. Yaklaşık 7 bin yolcuya 2 bin 
300 kişilik mürettebat hizmet edecek. Geminin 2 bin 867 kamarası var. 
230 bin ton ağırlığındaki gemi, saatte en fazla 25,1 deniz mili (40,3 km) 
hız yapabilecek. Gemi, 2022 başında, altı aylık bir gecikmeyle firmaya 
teslim edilecek.

Rus turistler bu yaz tatillerini büyük oranda Türkiye'de ve ülke içi 
plajlarda geçirdi. Travelata.ru verilerine göre, bu yaz yurtdışına çıkan 
her 2 Rus turistten 1'i tatilini Türkiye'de yaptı. Kommersant gazetesi 
ise, yaz mevsiminde turizmcilerin kriz öncesi 2019 yılında kaydedilen 
satış rakamlarının altında kaldığını yazdı. Gazete için görüş bildiren 
Tez Tour yetkilileri ise İtalya ve İspanya gibi Rus turistlerin gözdeleri 
arasında yer alan destinasyonların hala kapalı olduğuna dikkat çekti.  
Bu yaz dikkat çeken bir diğer gelişme de enflasyon nedeniyle Rus 
turistlerin tatil harcamalarındaki artış oldu. Traveltata.ru üzerinden 
gerçekleşen rezervasyonların ortalama bedeli 2019'a göre yüzde 9 
oranında arttı. Türkiye istikametindeki artış oranı yüzde 17. 

Bir süre önce sendikaya 
üye olduğu gerekçesiyle 
işten çıkarılan Pegasus 
çalışanları, haklarını 
aramak ve şirketi protesto 
etmek için Twitter’da 
bir araya geldi. Sendika 
üyeleri, tepkilerini 
#PegasustaSendikayaSaygı 
Twitter’da dile getirdi. 
Nakliyat-İş sendikasının 
Twitter hesabından yapılan 
duyuruda sendikaya 
üye olmanın anayasal bir hak olduğu vurgulandı. Nakliyat-İş Sendikası 
Pegasus'taki işten atılmaları Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaptığı basın 
açıklaması ile protesto etti.  Sendika Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmaoğlu, 
basın açıklamasında, işverenin 28’i sendika üyesi toplam 54 çalışanı 
hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkardığını söyledi. Küçükosmanoğlu, 
işten çıkartılanların tazminatlarının da ödenmediğini, daha da kötüsü 
özel eşyalarının bile verilmediğini, bazı çalışanların güvenlik ya da polis 
gözetiminde özel eşyalarını alabildiklerini ifade etti. Küçükosmanoğlu, 
Pegasus çalışanlarının artık sendikalı olduğunu ve bundan sonra Pegasus 
İşvereninin bu haksızlıklarına, hukuksuzluklarına karşı direneceklerini 
ve mücadele edeceklerini belirterek “Artık işverenin karşısında DİSK 
var Nakliyat-İş var. Sendikamız üyesi olsun ya da olmasın tüm Pegasus 
çalışanlarına sahip çıkacağız” dedi. 

Pegasus, KAP'a yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle şirketin yılın ikinci 
çeyreğinde 662,5 Milyon TL zarar ettiğini belirtti.  Kamu Aydınlatma 
Platformu’na bildirilen finansal raporda 662,5 TL zarar açıklayan 
Pegasus’un geçtiğimiz yıl aynı dönemde açıkladığı zarar 927,1 Milyon TL 
olmuştu. Sözcü'de yer alan habere göre, şirketin ilk çeyrekteki zararı ise 
933,2 Milyon TL olarak açıklanmıştı. Şirket ayrıca ikinci çeyrekte 1.5 Milyar 
TL gelir elde ettiğini bildirdi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde elde edilen gelir 
151 Milyon TL olarak açıklanmıştı.  

Wonder of the Seas, deneme 
seferi için açık denize çıktı 

Rus turist, yazın büyük kısmını 
Türkiye plajlarında geçirdi

Nakliyat-İş Sendikası, 
Pegasus'taki işten atılmaları 
protesto etti 

Pegasus, ikinci çeyrekte 
662,5 Milyon TL zarar etti 
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SunExpress, 2021 
yılında bugüne 
kadar toplamda 
3 milyonun 
üzerinde yolcu 
taşıdığını açıkladı. 
Havayolu, geçen 
yılın aynı 
dönemine göre 
yolcu trafiğinde 
yüzde 43 artış kaydetti. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının 
ardından uçuş ağına eklediği yeni destinasyonların yanı sıra 
Türkiye’nin tatil rotalarına frekans artışı sunarak Türkiye turizmine 
destek veren SunExpress, yüzde 85 doluluk oranına ulaştı. 
SunExpress, özellikle pandemi döneminde yolcularına seyahat 
planlamalarında maksimum esneklik sağlayarak daha rahat ve 
huzurlu bir seyahat deneyimi sunmak için Korona Garanti Paketi, 
orta koltuk rezervasyon imkânı ve SunFlex gibi çeşitli uygulama 
ve hizmetleri hayata geçirdi. SunExpress, Türkiye’de hayata 
geçirilen ‘Güvenli Turizm Programı’ ile eş zamanlı olarak yerli ve 
yabancı turistlere Türkiye’nin tatil için en güvenli adreslerden biri 
olduğunu göstermek adına otoriteler ve turizm profesyonelleri ile 
iş birliği içinde pek çok projeye imza attı.

Turizm sektörü, hem 
pandemi hem turistik 
bölgelerde çıka yangınlar 
dolayısıyla zor günler 
geçiriyor. Turizm 
sektörünün alt dalı olan 
sağlık turizmi sektörü, 
içinde bulunduğu bu 
zor durumdan çıkaracak 
potansiyele sahip. Turizm 
sektörünün tekrar 
şahlanması için altın 
anahtar niteliğinde olan 
sağlık turizmi yeni yatırım 
ve aksiyonlara ihtiyaç 
duyuyor. Türkiye’nin son 10 yılda sağlık turizmine yaptığı yatırımlar 
sayesinde Türk sağlık turizmi dünyada önde gelen sektörler 
arasında yerini aldı. Türkiye’nin birçok krizi bir arada yönettiği ve 
yabancı para akışına en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde sağlık 
turizmi gerekli destekler sayesinde potansiyelini ikiye katlayabilir. 
İGEME CEO’su Murat Işık konu ile ilgili olarak; “Ormanlarımız 
yangınlar yüzünden büyük bir yara aldı. Gelişmeleri üzülerek 
takip ediyoruz. Yangın ve yangının beraberinde getirdiği sonuçlar 
endişe verici. 2 yıldır büyük sorunlarla uğraşan turizm sektörü için 
büyük bir felaket. Turizm sektöründeki kayıpları sağlık turizmi ile 
telafi edip en az hasar ile kurtulabileceğimizin farkındayız, herkes 
farkında. Bu nedenle tüm gözler sağlık turizmine çevrildi. Bu 
sonuçlardan yeni gereklilikler doğdu neyse ki Medical in Türkiye 
ile bu gereklilikleri fazlası ile karşılayabiliriz. Bir an önce harekete 
geçmek yaraları sarmamızı kolaylaştıracaktır” dedi. 

Beklenenden daha 
yoğun başlayan sezona 
hızlı adapte olarak 
operasyona geri dönen 
Corendon Airlines, hem 
etnik hatlarda hem de 
Avrupa içi düzenlediği 
turistik uçuşlarda frekans 
artışına gidecek. 
Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, kaynak 
ülkelerdeki aşılama oranlarının artması ile birlikte hedeflediklerinden 
daha iyi bir yaz sezonu geçirdiklerini belirtti. Karaer, “Aşılanma 
yaşının düşmesi ve aşılanan insan sayısının artması ile Avrupa 
ülkelerinin normalleşme uygulamasına geçmesi, sezonu uzattı ve 
sonbahar-kış rezervasyonlarına direkt etki etti. Yolcu davranışlarını, 
özellikle de yeni rezervasyonlarda hangi dönemlerin hızlı satıldığını 
incelediğimizde, yolcunun seyahat etme özlemini açık bir şekilde 
görebiliyoruz. Hem önümüzdeki sonbahar aylarına hem de 2021-
2022 kış destinasyonlarına tüm zorluklara rağmen tatmin edici 
sayıda rezervasyon alıyoruz. Kısıtlamalar sebebiyle uzun zamandır 
tatil yapamayan İngiliz yolcunun şimdiden 2022 yazına rezervasyon 
yaptığını görmekten memnun oluyoruz” şeklinde konuştu. 

Rusya-Antalya destinasyonunda 
haftalık uçuş kapasitesini 30 
bin misafirin üzerine çıkarmayı 
planladıklarını belirten TUI Russia 
& CIS Türkiye Genel Müdürü Oğuz 
Ergül, başta Moskova olmak üzere 
diğer bölgelerde de kapasite artışına 
gideceklerini bildirdi. Ukrayna 

için haftalık uçuş kapasitesini 10 bin misafirin üzerine çıkarmayı 
planladıklarını iletirken, ayrıca Kazakistan, Belarus ve Baltık 
operasyonlarının da Ekim ayı sonuna kadar devam edeceğinin bilgisini 
paylaştı. Ergül’ün 2021 sezonu ve şirket planlamaları ile ilgili diğer 
açıklamaları ise şöyle; “2021 yaz sezonunu, Kasım ayı sonuna kadar 
uzatabilmeyi planlıyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için Kasım ayının 
ikinci haftası dahil yoğun bir operasyon hazırlığımız bulunuyor. Sezonun 
uzatılabilmesinde en büyük etken Mısır uçuş izinlerinin durumudur. 
Şu an için belli kapasiteler dahilinde Moskova ve bölgelerde de uçuş 
izinleri verilmiştir. Süreci yakından takip edip planlamalarımızı buna 
göre yapacağız. Ayrıca kış operasyonları için de hazırlıklarımız devam 
ediyor. Rusya’dan İstanbul ve Antalya’ya uçuşlarımızı planladık. Kayak 
destinasyonlarına uçuş izinlerinin verilmesi ile talep dahilinde, kayak 
bölgeleri için operasyon planlamalarımız devam etmektedir. Covid 19 
gölgesinde geçirdiğimiz yaz dönemi süresince aşının önemini bir kez 
daha anlamış olduk.  Özellikle Temmuz sonu itibari ile hem ülkemizde 
hem Rusya’da artış yaşanmıştır. Bu durum beklentilerimizin altında 
kötü bir ay geçirmemize sebep olmuştur. Ancak hem Rusya’da hem 
ülkemizde aşılanmanın hızlanmasıyla vakalar düşüşe geçmiş olup bu 
da talebe pozitif olarak yansımaktadır.”

SunExpress, yolcu sayısını 
yüzde 43 artırdı

Sağlık turizmi için harekete 
geçme vakti 

Corendon Airlines, 
kış sezonunda da hız kesmeyecek

TUI Russia & CIS, Rusya ve 
Ukrayna’da kapasite 
artışına gidiyor

Oğuz Ergül

Murat Işık
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Tekne kiralama platformu viravira.co, faaliyet alanını genişletmek 
için önemli bir adım atarak günlük ve saatlik tekne kiralama hizmeti 
vermeye başladı. viravira.co, bu hizmete özel olarak oluşturduğu 
400 teknelik portföyü yayına aldı.  Konuyla ilgili konuşan viravira.
co Kurucu Ortağı ve CEO’su Baran Yıldırım, “Yeni hizmetimize özel 
olarak oluşturduğumuz 400 teknelik portföy ile İstanbul dahil tüm 
lokasyonlarda günlük ve saatlik tekne kiralama hizmeti veriyoruz. 
Deniz tutkunları bundan böyle sistemimiz üzerinden saatlik 
kiralamalarda yarım gün, tam gün kiralama seçeneğinde ise tüm 
günü kapsayacak şekilde gece konaklama yapmadan kiralama 
yapabilecek” dedi.  

KPMG, ABD’de tüketicinin nabzını tuttu. KPMG ABD ofisinin bin kişiyle 
yaptığı anketin ardından hazırlanan Tüketici Nabzı Yaz 2021 raporu, 
evden çalışma, ekonomik beklentiler, kuşakların seyahat planları gibi 
konularda ne gibi değişimler yaşandığını ortaya koyuyor. Aşılamanın 
yaygınlaşması ve yeniden açılmalarla birlikte normale dönen tüketici, 
yine de evden çalışmak istiyor. Son üç ayda en çok harcamayı seyahat, 
eğlence ve giyime yapanların sayısı yüksek. Farklı deneyimler arayan 
Y ve Z kuşağının gözü seyahatlerde, eve bağlı harcamalar da artmaya 
devam edecek. Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri 
ve Perakende Sektör Lideri Gökhan Kaçmaz, “Covid-19 kısıtlamalarının 
gevşetilmesi, yeniden açılmalar ve yaygınlaşan aşılamayla birlikte 
tüketici iyimserliği güçleniyor. Ankete katılanların verdiği yanıtlara 
baktığımızda birçoğunun normale döndüğünü görüyoruz. Buna 
rağmen büyük çoğunluk haftanın önemli bir bölümünü evden 
çalışarak geçirmeyi bekliyor.” dedi. 

VİRAVİRA.CO günlük ve saatlik 
tekne kiralama hizmetini 
devreye aldı 

Y ve Z kuşağı daha çok 
seyahat edecek

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon Kucher & 
Partners tarafından 2020 yılının Mayıs ve Aralık aylarında 
yapılan ve salgın sonrası otel, turizm ve eğlence sektöründeki 
değişen tüketici davranışlarını inceleyen çalışma, 2021 yılı içinde 
7 binden fazla katılımcı ile yeniden gerçekleştirildi. Türkiye’ye 
en fazla ziyaretçi gönderen Rusya, Almanya ve İngiltere gibi 
ülkelere odaklanan çalışma, yabancı turistlerin salgınla beraber 
değişen yaşam tarzları sonucu tatilden yeni beklentilerine 
yön veren trendlere ışık tuttu. Araştırmaya göre son dakika 
rezervasyonları iki kat artacak. Tüketiciler sağlık sigortası ve 
son dakika iptal hakkını içeren rezervasyonlarda daha fazla 
ödemeye razı. Her 100 kişiden 83’ünün yurt dışı tatil tercihinde 
deniz-kum-güneş ve şehir-tarih turizmi talebi yerini wellness 
ve doğa/macera deneyimlerinin de yaşanabileceği alternatif 
lokasyon ve tesislere bırakacak. Uzaktan çalışma konforu 
sunabilen tesisler, turistleri daha uzun süre ağırlayabilecek. 
Gerek sağladığı döviz girişi gerekse yarattığı istihdamla Türkiye 
için hayati sektörlerden biri olan turizm; parlak yılı 2019’da 
34,5 milyar dolar geliriyle rekor seviyelere ulaşmıştı. COVID-19 
etkisinin kendisini en çok gösterdiği 2020 yılında, turizm geliri 
12,2 milyar dolara ulaşabildi. 

Salgınla değişen yaşam tarzı turistlerin 
tatil tercihlerini kökten değiştirdi

Gökhan Kaçmaz

Baran Yıldırım
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Ahmet Öven / Endüstriyel Tesisler & Mekanik Proje Mühendisi  & 
Kuzey Ege Sahil Köyleri Platformu Kurucusu

Kazdağları & Endemik Türler Araştırma Enstitü'sünün  kurulmasıyla, 
Kazdağları’nın dünya çapında tanınırlığı artacaktır

 Kazdağları sadece mitolojik derin bir geçmişe 
değil bünyesinde barındırdığı birçok endemik 
bitki türüne de ev sahipliği yapmaktadır. 
Edremit Körfezi’nin en nezih bölgesinde yer 
alan oksijeni bol, denize hakim konumdaki 
bu dağlar maalesef ki bizler tarafından önemi 
tam manası ile anlaşılamamış lakin Osmanlı 
devrinde özellikle Sultan Abdülaziz ve Sultan 2. 
Abdulhamid döneminde topraklarımızda casus 
kılığında dolaşan arkeologlar ile birlikte doğa 
bilimciler de topraklarımızın altındakilerini 
çaldıkları yetmediği gibi toprak üstündeki 
endemik türleri de çalıp çoğaltarak kendi 
vatanlarına götürmüşlerdir.

 Alman Botanikçi Eczacı ve Bitki 
Koleksiyoncusu Paul Ernst Emil Sintenis'de 
bu işgalci ve sömürücü anlayışa sahip 
olup doğayı ihya etme ve çevreyi koruma 
görüntüsü adı altında ticaretini yapmaya 
çalışan şahıslardan biridir... Özellikle 
Almanların, Osmanlı topraklarında bu kadar 
aktif olmalarının sebebi Prusya ekolünün 
yani Alman politikası ve askeri disiplin ve 

anlayışının Osmanlı Sultanları tarafından 
uygulanmak istenmesinden kaynaklıdır. Prusya 
Krallığı, Alman imparatorluğunun merkezi 
konumunda olup, Sultan 2. Abdülhamid 
zamanında Almanya ve Osmanlı arasındaki ikili 
ilişkiler geliştirilmek suretiyle Osmanlı Askeri 
Kuvvetlerinin reformize edilmesi için Alman 
Heyetleri davet edilmiş ve birçok Alman Subayı, 
orduda istihdam edilmiştir. Almanların sadece 
siyasi ve askeri alanlarda değil, iktisadi sınai ve 
tarihi birçok alanda yoğunlaşması neticesinde 
arkeoloji ve botanik alanlarındaki Alman etkisi 
de artmıştır.

 Kazdağları, Alp’ler den sonra dünyada 
oksijenin en yoğun olduğu, büyük bir endemik 
flora yapısına sahip olmasına rağmen, önemi 
19. yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren Alman 
ve İngilizler tarafından keşfedilmiştir. Özellikle 
Paul Sintenis, Kazdağları’ndan topladığı bitkiler 
ile Alman İlaç Sanayisinin gelişmesine büyük bir 
fayda sağlamıştır. Alman Sintenis, yer üstündeki 
endemik bitkileri toplayıp kaçırırken aynı 
zamanda Troya Antik Kentinde kazı çalışması 
yapan İngiliz Arkeolog Frank Calvert de Alman 
Heinrich Schliemann ile birlikte yer altındaki 
antik eserleri çalmakla uğraşıyordu. Kazıdan arta 
kalan zaman ile de İngiliz Calvert Kazdağları’na 
da giderek doğası ve tarihi için de araştırmalar 
yapmış ne kadar daha yağma edebiliriz diye 
detaylı gözlemlerde bulunmuştur.

 Bu yazdığımız tarihi geçmişten mütevellit 
yöremizin önemine binaen gayet açık bir dille 
ifade ediyoruz ki; Kıtaların Kesişim Noktasında 
yer alan ve üç farklı bitki coğrafyasına sahip 
Kazdağları öyle bir tabiat varlığıdır ki Avrupa, 

Sibirya ikliminin yanı sıra Akdeniz ikliminin 
geçiş noktasındadır. Ayrıca rakımın çok fazla 
olması neticesinde 800 adet bitki türünü 
(takson) barındırmasının yanında dünyada 
32 endemik bitki türü sadece Kazdağıları’nda 
bulunmaktadır. Floranın yanı sıra iyi bir faunaya 
da sahip olan İda Dağlarında uzun zaman önce 
vaşak ve sırtlanların varlığı da tespit edilmiş 
günümüzde ise karaca, ayı, kurt gibi hayvanların 
da risk altında olduğu sonucuna varılmıştır.

 Siyaseten tarafsız bir anlayışla ve ideolojik 
söylem ve eylemlerden uzak olmak kaydı ile 
Kazdağları’nda öyle güzel projeler geliştirilebilir 
ki Milli Park olmasının yanı sıra endemik 
türlerin araştırılması, geliştirilmesi, çoğaltılması, 
endüstriye kazandırılması Bir Alman’ın yahut 
İngiliz'in değil Yüce Türk Devletinin bir ferdinin 
görevi olmalıdır. Kurulacak bir araştırma 
geliştirme merkezi, bir enstitü ile mitoloji ve 
doğa açısından dünya çapında tanınırlığı botanik 
biliminin de icra edilmesi ile daha da artacak, 
korunur ve saygı duyulur hale gelecektir. Teorik 
ve pratik bilginin birleşimi, iktisadi ve zirai 
alanlarda ve istihdam konusunda bu kadim 
toprakların yarınlarına bir meşale olacaktır.

 Kazdağları sadece altın madenleri ile değil 
Çevreciler ve Doğa Severler tarafından bu 
ülkenin ekonomisine ve istihdamına katkı 
sunmak amacıyla kapsamlı doğa projeleri 
geliştirmek sureti ile de anılmalıdır. Fikirler/
Projeler üretecek beyinlere ihtiyaç vardır.

 Çanakkale'nin mukaddes ve kadim toprakları 
ulusal ve uluslararası birçok projeye açtır. 
Bu topraklara hizmet ancak ve ancak eldeki 
mevcut varlıkların değerlendirilerek yatırıma 
dönüştürülmesi ile mümkündür. Doğayı sevip 
çevreyi koruyarak ve devlet menfaatlerini de 
içine katıp güzel bir sentez ile başarıya ulaşmak 
hepimizin yegane amacı olmalıdır.
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Türkiye’nin AB üyesi ülkelere 
seyahatlere kolaylık getiren AB 
Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası 
Sistemi’ne dahil olduğu açıklandı. 
Bu sayede aşı sertifikası ve 
geçerli vizeye sahip olan kişiler 
AB ülkelerine sorunsuz şekilde 
seyahat edebilecekler. Konuyla 
ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle 
denildi: "Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, 
Avrupa Birliği’nin (AB) Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil 
edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik 
verilmesine yönelik Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 
2021 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos 
2021 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur." Türkiye'nin AB Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne 
dahil edilmesiyle aynı günlerde Türkiye'de 4’üncü doz aşı randevuları 
verileceği açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech-
Pfizer aşısı ile yapılacak 4’üncü doz aşının yurt dışına seyahat edecek 
vatandaşlara yönelik olduğunu söylemişti.  

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla 
mücadele kapsamında hayata 
geçirdiği HES uygulamasını güncelledi. 
Uygulamaya Avrupa Birliği ile uyumlu 
sağlık pasaportu butonu eklendi. 
Uygulama, ülke içinde ve ülkeler 
arası seyahatlerde aşı, bağışıklık 
ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla 
paylaşılmasına olanak tanıyor. Dileyenler, ana ekranda yer alan "AB 
Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca 
geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor. HealthPass telefona 
yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası 
oluşturulabiliyor.

Türkiye, Avrupa Birliği Dijital 
Covid-19 Aşı Sertifikası 
Sistemi’ne dahil edildi

HES uygulamasına AB uyumlu 
sağlık pasaportu butonu eklendi

Ev sahipliğini İzmir'in kazandığı 
Dünya Belediyeler Birliği 
(UCLG) Kültür Zirvesi’nin 
dördüncüsüne sayılı günler 
kaldı. Zirve 9-11 Eylül 2021 
tarihleri arasında İzmir’de 
düzenleniyor. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı organizasyon Türkiye’de bir ilk 
olma özelliği taşıyor. Zirvenin amacı kültürün sürdürülebilirliğini 
sağlamak, iş birliğine dayalı öğrenmeyi geliştirmek, dünya çapında 
kentler ve yerel yönetimler arasında iyi uygulamaların paylaşımını 
teşvik etmek.  Bu büyük organizasyonu Türkiye’de ilk kez İzmir’de 
yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Zirvede pek çok ülkenin, pek çok kentin 
yerel yöneticileriyle ve bilim insanlarıyla bir araya geleceğiz. Kültüre 
duyduğumuz yoğun ihtiyacı açıkça ortaya koyan pandemi krizinin 
etkisini değerlendireceğiz. Yeni katılımcı modeller ve dayanışma 
ağları üzerine konuşulacağız” dedi. Kentlerin sürdürülebilir 
kalkınmada kültüre merkezi bir rol vermek için öncü rol üstlendiğini 
belirten Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü; “Zirvenin iki ana hedefi var. 
Bunlardan birincisi yerel düzeyde kültürün sürdürülebilir kalkınmada 
oynadığı role ilişkin mesajları, somut uygulama ve proje örnekleriyle 
pekiştirmek. İkincisi ise zirve, hâlihazırda on yıllık eylem planı 
içerisinde olduğumuz BM 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ile 2021’de beşinci yılını kutlayan Yeni Kentsel Gündem’e 
ilişkin uluslararası tartışmalara görünürlük sağlayacak.”

İzmir turist hedefini 4 milyon olarak güncelledi  
İzmir'i dünyanın en iyi turizm destinasyonlarından biri haline getirmek 
için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, Kültürpark'taki Pakistan Pavyonu'nda oluşturulan İzmir Turizm 
Bilgilendirme Ofisi ve Sergi Alanı'nın açılışını yaptı. Kentin turizm 
potansiyelini artırmak için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden 
Başkan Soyer, “Yaklaşık 1,5 milyon civarında turist ağırladığımız 
İzmir'de, hedefimizi en yakın tarihte 4 milyon olarak güncelledik. 
Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı 
Muhittin Böcek 
başkanlığında 
olağanüstü toplanan 
ANTAB Meclisi, 
Orman Bölge 
Müdürlüğü başta 
olmak üzere kamu 
kurumları, STK, 
dernek ve vakıflarla iş birliği yapılması konusunu görüştü. Alanya, 
Gündoğmuş, Akseki ve Manavgat olmak üzere 75 bin hektar orman 
alanının yandığına dikkat çeken Muhittin Böcek, Türkiye’nin en 
büyük orman yangını olan felaketle ilgili bilgi verdi. Yangında 2 bin 
800 yapının yok olduğunu kaydeden Böcek, “Antalya Büyükşehir 
Belediyesi olarak 2 bin 635 personelimiz, 1.087 aracımızla 
çalışmalarımızı yaptık. 7 gün 24 saat oradaydık. Genel Başkanlarımız 
geldi. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız oradaydı. Tüm kurum, 
kuruluşlar, Türkiye Manavgat’taydı. Herkesin içi yandı” dedi. Birlik ve 
beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan 
Böcek, “Ciğerimiz yandı. Burada bahane üretecek bir durumumuz 
yoktur. ANTAB olarak, bu süreçle ilgili yapılacak iş birliği protokolleri 
için şahsıma yetki veriyorsunuz, teşekkür ediyorum. Bu süreçte tüm 
STK’larla iş birliği içerisinde olacağız. Gerek Antalya gerekse Antalya 
dışı, İstanbul dahil olmak üzere herkesin gönlü bizimle ve yardımcı 
olmak istiyor” dedi. 

UCLG Kültür Zirvesi, 9-11 Eylül 
tarihleri arasında düzenleniyor

ANTAB, orman 
yangınlarının yaralarını 
sarmak için harekete geçti

Muhittin Böcek
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 HABERLER

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2021 
Ağustos ayı Sektörel Güven Endeksleri verilerine 
göre hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 114,8 iken, 
Ağustos ayında 1,2 oranında arttı. Hizmet sektörü bir önceki aya göre 
son 3 aylık döneminde iş durumu alt endeksi yüzde 3,6 artarak 116,0 
oldu. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan alt endeksi yüzde 2,3 
artarak 113,1 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan 
talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 119,3 oldu. 

Muratpaşa Belediyesi, güneş enerji sistemlerini 
kent hayatının parçası haline getirmek için 
başladığı çalışmalar dahilinde mavi bayraklı 
falez plajlarına güneş enerjisiyle çalışan şarj 
istasyonları kurdu. 10 şarj ünitesi Erenkuş, 
Erdal İnönü, İnciraltı ve Konserve Koyu falez 
plajlarına yerleştirildi. Bir örneği 14 Mart Tıp 
Bayramı’nda açılışı gerçekleşen ve covid-19 
salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden 
sağlık çalışanlarına anısına yapılan Sağlık Emekçileri Parkı’nda bulunan 
güneş enerjili şarj istasyonları, belediyenin falez plajlarına yerleştirildi. 
Cep telefonu ve USB ile şarj olan diğer elektronik aletleri şarj etme 
imkanı tanıyan 10 ünitelik çevre dostu enerji sistemi, ücretsiz olarak 
kullanılabilecek.

Ortaca Belediyesi tarafından 
projelendirilen “Dalyan Kanalı Kıyı 
ve Meydan Düzenlemesi” projesi 
hayata geçiriliyor. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın destekleriyle Ortaca 
Beleyesi tarafından yapılacak ve yaklaşık 
maliyeti 42 milyon lira olan projenin 
4 etapta tamamlanması hedefleniyor. 
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, 

Dalyan Mahallesi’nin ülkenin dünyaya açılan kapılarından biri olduğunu 
söyledi. Dalyan’ın doğası, tarihi, güneşi ve görselliğiyle dünya şehrine 
yakışır halde olması gerektiğini belirten Uzundemir, “Bakanımızla 
görüştük ve Dalyan Kanalı Kıyı ve Meydan Düzenlemesi projesi için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleri ile çalışmaya başladık. Peyzaj 
çalışması, bisiklet ve yürüyüş yolları yapılacak. Meydan düzenlemesiyle 
42 milyon lira maliyeti çıktı. Projeyi etap etap yapmaya karar verdik. 
Eylül sonu, Ekim başı gibi ilk etabın çalışmaları başlayacak” diye konuştu.

Farklı illerden üyelerin katılımı ile 
Kayseri’de dört günlük kamp yapan 
bisikletçilerin bir araya gelerek 
kurdukları Bisiklet İnsiyatifi Grubu, 
bisiklet ile gezdikleri şehirleri yaptıkları 
çekimler ile tanıtarak, turizme destek 
olmak için pedallıyor. Kayseri’nin 
Kapadokya’dan fazlası olduğunu ve 
buraların keşfedilmesi için çalışmalara 

başladıklarını belirten Turizmci Haluk Aykaç, “Bizim ‘Bisiklet İnsiyatifi’ 
olarak bir grubumuz var. Bu grupla Kayseri’nin ve bölgenin turizm 
çalışmalarını ve ekonomik olarak katkısını da değerlendirdiğimiz bir 
kamp gerçekleştirdik. Kampımız 4 gün sürdü ve bu kamp içerisinde 
Kayseri’nin tanıtımı için birçok çekim gerçekleştirdik. Burada tur 

rotalarını da çıkarmış olduk. Özellikle Kayseri’nin Kapadokya’nın 
gerisinde kalması biz turizmciler için üzücü bir durumdu. Bu yüzden 
de buraların gelişmesi için çekimler gerçekleştirdik ve bir an önce 
faaliyete geçireceğiz. Tur rotalarında özellikle keşfedilmesi gereken 
noktalar Koramaz Vadisi, Ağırnas, Mimarsinan Evi, Yeraltı Şehri gibi 
rotalar aynı zamanda Soğanlı ve Erdemli’nin de keşfedilmesi gereken 
noktalardan olması gerektiğini düşünüyoruz. Buranın Kapadokya’dan 
hiçbir eksiği yok hatta fazlası var orada ve keşfedilmeyi bekliyor. 
Buraya yerli ve yabancı turistleri çekeceğiz. Özellikle kendi ekibimiz, 
çok farklı illerden gelen arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte bir çalışma 
gerçekleştirdik. Burada da bizlere desteklerini esirgemeyen İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Cahit Cıngı’ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Otellerden de bu 
konuda çok büyük destek aldık” dedi.

Ağustos ayında hizmet 
sektörü güven endeksi 
yüzde 1,2 artış gösterdi 

Mavi bayraklı plajlara güneş 
enerjisiyle çalışan şarj 
istasyonları kuruluyor 

Dalyan Kanalı Kıyı ve Meydan 
Düzenlemesi projesi hayata 
geçiyor

Bisiklet İnsiyatifi Grubu, turizmi pedallarla destekliyor

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ceyda Erem, İstanbul Dünya Ticaret 
Merkezi'nden (İDTM) yapılan açıklamaya 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ceyda 
Erem, uluslararası fuarcılık kurallarına göre 
dünya fuarcılığında rekabetin olmadığına 
dikkat çekti. Erem şöyle konuştu; “Bu rekabet kaliteyi düşürür. 
Tüm dünya ülkeleri bu konuda çok hassastır” dedi. Ülkelerde bu 
kuralın sadece bir şehir için değil tüm şehirler için geçerli olduğunu 
vurgulayan Ceyda Erem, “Mesela; Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFİ) 
belirlemiş olduğu kuralları uygulayan Almanya’da eyaletler arasında 
bile aynı fuarlar yapılamaz” dedi. Eğer bir sektör için fuar yapılıyorsa, 
aynı fuarın başka şehirlerde bile yapılamayacağının altını çizen Ceyda 
Erem, “İtalya’nın Milano şehrinde yılda bir kez mobilya fuarı yapılır. 
Almanya’nın Köln şehrinde yılda bir kez gıda fuarı gerçekleştirilir. 
Başka şehirlerde gıda ya da mobilya fuarı yapılamaz. Örneğin 
Fransa’da mobilya fuarı düzenleyemezsiniz. Çünkü komşu ülkenizde 
aynı sektör için bir fuar düzenlenmektedir. Ayrıca Avrupa’nın gelişmiş 
ülkeleri konsensüse giderek, ambalaj fuarını bir yıl Almanya’da bir yıl 
Fransa’da bir yıl İngiltere’de yapıyorlar. Bunun dışında başka ülkelerde 
ambalaj fuarı yapılmıyor. Dolayısıyla aynı sektörde, aynı şehirde 
ve ülkede fuarcılık sektöründe bir rekabet işine girerseniz, kaliteyi 
düşürmüş olursunuz” şeklinde konuştu.

Ceyda Erem: "Dünya 
fuarcılığında rekabet yoktur"
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 İSTATİSTİKLER

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA FED. 332.955 1.554.477 366,87%
ALMANYA 619.595 1.260.776 103,48%
UKRAYNA 265.182 1.117.436 321,38%
BULGARİSTAN 453.340 488.978 7,86%
İRAN 242.052 431.633 78,32%
IRAK 190.230 358.446 88,43%
FRANSA 159.689 304.149 90,46%
HOLLANDA 157.534 292.979 85,98%
ROMANYA 87.433 238.079 172,30%
AZERBAYCAN 137.397 186.250 35,56%
A.B.D. 77.128 167.598 117,30%
AVUSTURYA 66.370 149.043 124,56%
GÜRCİSTAN 347.750 121.090 -65,18%
KUVEYT 59.752 90.415 51,32%
İSVİÇRE 49.035 90.198 83,95%

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

LİBYA 46.110 86.924 88,51%
İNGİLTERE 204.334 84.749 -58,52%
DANİMARKA 28.146 49.376 75,43%
MISIR 30.863 48.021 55,59%
İSPANYA 34.361 32.099 -6,58%
K.K.T.C. 49.009 17.345 -64,61%
ÇİN HALK CUM. 31.391 16.088 -48,75%
CEZAYİR 45.176 10.738 -76,23%
S.ARABİSTAN 65.116 5.801 -91,09%
G. KORE 33.357 5.203 -84,40%
AVUSTRALYA 11.150 4.791 -57,03%
JAPONYA 16.775 2.739 -83,67%
DİĞERLERİ 1.599.176 2.873.182 79,67%

TOPLAM 5.440.406 10.088.603 %85,44

İSTANBUL'A GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI (HAZİRAN 2021)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 57.421 146.282 154,75%
İRAN 7.620 75.298 888,16%
FRANSA 24.529 67.109 173,59%
ABD 8.335 50.384 504,49%
HOLLANDA 20.360 49.738 144,29%
RUSYA 
FEDERASYONU 5.562 46.054 728,01%

IRAK 6.682 43.481 550,72%
ÜRDÜN 1.596 40.962 2466,54%
KUVEYT 222 39.401 17648,20%
İSRAİL 2.547 35.126 1279,11%
ÖZBEKİSTAN 1.149 26.491 2205,57%
AVUSTURYA 8.019 25.708 220,59%
UKRAYNA 15.729 24.840 57,92%
İNGİLTERE 31.438 21.997 -30,03%
AZERBAYCAN 7.838 20.175 157,40%
LİBYA 2.374 18.689 687,24%
SURİYE 2.938 15.234 418,52%
LÜBNAN 3.482 13.391 284,58%
MISIR 1.151 12.910 1021,63%
KANADA 2.561 9.588 274,39%
ROMANYA 1.144 9.379 719,84%
ÇİN 775 2.562 230,58%
TÜRKMENİSTAN 672 2.159 221,28%
SUUDİ ARABİSTAN 111 1.942 1649,55%
GÜNEY KORE 452 1.493 230,31%
AVUSTRALYA 418 1.134 171,29%
DİĞERLERİ 86.805 329.472 279,55%
TOPLAM 301.930 1.130.999 274,59%

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

TOPLAM 2.723.748 3.851.282 41,40%

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

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

UKRAYNA 25.940 152.428 487,62%
RUSYA 881 76.679 8603,63%
POLONYA 71 38.995 54822,54%
ALMANYA 4.250 30.911 627,32%
LÜBNAN 252 5.471 2071,03%
HOLLANDA 636 5.267 728,14%
İSRAİL 435 4.979 1044,60%
A.B.D. 245 4.307 1657,96%
ROMANYA 329 4.026 1123,71%
ÜRDÜN 68 3.668 5294,12%
BEYAZRUSYA 622 3.659 488,26%
İSVİÇRE 990 3.076 210,71%
FRANSA 359 2.518 601,39%
İNGİLTERE 20.717 2.196 -89,40%
AVUSTURYA 159 2.092 1215,72%
BULGARİSTAN 129 2.032 1475,19%
ÇEKYA 63 1.523 2317,46%
YUNANİSTAN 1.180 948 -19,66%
İRAN 14 922 6485,71%
İSPANYA 97 728 650,52%
İTALYA 207 714 244,93%
KANADA 68 353 419,12%
DANİMARKA 36 192 433,33%
G.AFRİKA 100 176 76,00%
MACARİSTAN 28 170 507,14%
LETONYA 78 95 21,79%
NORVEÇ 21 46 119,05%
FİNLANDİYA 23 35 52,17%
DİĞERLERİ 3.882 47.796 1131,22%

TOPLAM 61.880 396.002 539,95%

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

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 67.958 167.022 145,77%
HOLLANDA 11.769 27.280 131,80%
FRANSA 6.291 15.917 153,01%
UKRAYNA 3.233 14.267 341,29%
AZERBAYCAN 2.703 12.987 380,47%
İRAN 1.381 12.749 823,17%
POLONYA 664 12.349 1759,79%
BELÇİKA 4.211 12.163 188,84%
AVUSTURYA 3.760 10.904 190,00%
İSVİÇRE 4.473 9.941 122,24%
DANİMARKA 1.063 3.274 208,00%
A.B.D. 1.384 2.764 99,71%
BULGARİSTAN 2.237 1.799 -19,58%
İNGİLTERE 8.477 1.652 -80,51%
NORVEÇ 231 1.376 495,67%
RUSYA FED. 1.143 1.166 2,01%
ÇEKYA 111 1.130 918,02%
FİNLANDİYA 160 1.015 534,38%
İTALYA 821 814 -0,85%
FİLİPİNLER 2.216 800 -63,90%
ROMANYA 474 424 -10,55%
SURİYE 220 291 32,27%
SLOVAKYA 74 236 218,92%
ÇİN HALK CUM. 211 84 -60,19%
AVUSTRALYA 291 68 -76,63%
JAPONYA 323 28 -91,33%
G. KORE 382 24 -93,72%
KUVEYT 276 20 -92,75%
DİĞERLERİ 19.272 32.078 66,45%

TOPLAM 145.809 334.622 129,49%

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

Türkiye, 2021 Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın neredeyse 2 katı ziyaretçi ağırladı

İstanbul, 2021 Temmuz döneminde 
yüzde 274,59’luk artış kaydetti

Muğla, Ocak-Temmuz dönemini 
yüzde 539,95’lik artış ile tamamladı

İzmir’in ziyaretçi sayısı 19 binden 
32 bine çıktı

2020’nin Ocak-Temmuz döneminde Türkiye, toplamda 5 milyon 440 bin 406 yabancı ziyaretçi ağırladı.  2021 yılının aynı döneminde ise bu rakam 10 milyon 88 bin 603 olarak 
gerçekleşti. Bu rakamla geçtiğimiz yıla oranla ziyaretçi sayısında yüzde 85,44’lük bir artış kaydedilmiş oldu. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen 
pazarlar ise sırasıyla Rusya, Almanya, Ukrayna,  Bulgaristan, İran oldu.  Türkiye’nin en önemli kaynak pazarlarından olan Rusya, Almanya ve Ukrayna ise gelen ziyaretçi sayılarında 1 
milyonu aştı. 

2020 Temmuz dönemini gelen yabancı ziyaretçi sayısında 301 
bin 930 turist ile tamamlayan İstanbul,  2021 Temmuz dönemini 
ise yüzde 274,59’luk bir artışla 1 milyon 130 bin 999 turist sayısı 
ile kapattı. Pandemi nedeni ile düşüş yaşayan ülkelerden gelen 
ziyaretçi sayılarında yükselişler başladı. Almanya’dan gelen turist 
sayısında 2020 Temmuz dönemine kıyasla yüzde154,75’lik artış 
yaşanırken,   İran yüzde 888,16’lık, Fransa yüzde 173,59’luk, 
ABD ise yüzde 504,49’luk artış kaydetti.  2021 Ocak- Temmuz 
dönemine bakıldığında, İstanbul’a yüzde 41,40’lık artış ile 
toplamda 3 milyon 851 bin 282 ziyaretçi geldi.  Bu rakam 2020’nin 
aynı döneminde ise 2 milyon 723 bin 748 olarak kaydedilmişti. 

Muğla, 2021 yılının Ocak- Temmuz dönemini, 396 
bin 002 ziyaretçi ağırlayarak, bir önceki seneye göre 
yüzde 539,95’lik artış ile tamamladı. 2020 yılının aynı 
döneminde ise bu sayı 61 bin 880 olarak gerçekleşmişti.  
2021 yılının ilk yedi ayında Muğla’ya gelen ziyaretçi 
sayısında Ukrayna yüzde 487,62’lik artış yaşarken, 
Rusya yüzde 8603,63’lük, Polonya yüzde 54822,54’lük, 
Almanya ise yüzde 627,32’lik artış yaşadı.

Türkiye’nin önde gelen turizm şehirlerinden biri olan 
İzmir de ağırladığı yabancı turist sayısında İstanbul 
gibi artış yaşayan bir diğer destinasyon oldu. 2020 
yılının Ocak ve Temmuz ayında toplamda 19 bin 272 
turist ağırlayan İzmir, 2021 yılının aynı döneminde ise 
32 bin 78 turist ağırladı. Gelen ziyaretçi sayısında ise 
2020 yılına oranla yüzde 66,45’lik bir artış gerçekleşti. 
2021 Ocak-Temmuz döneminde İzmir’e gelen turist 
sayısında listede ilk beş sırada Almanya, Hollanda, 
Fransa, Ukrayna ve Azerbaycan yer aldı. 








