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Uzun yıllar turizm sektörüne dönük yayıncılık deneyimimizi, sizlerden aldığımız güç ve destekle yeni dergimizin 
yayın hayatına başlatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2005 yılında başladığımız bu yolculuğun üçüncü aşaması 

olan Turizm İşletme Yatırım Dergisi ve portalı turizm bileşenlerinin sesi olmaya devam edecek. 

Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sürecinde ve sonrasında bilgi kirliğinden arınmış 
gerçekçi bilgileri aktarmaya, yatırımcısından işletmecisine, seyahat acentelerinden tur operatörlerine ve tur-
izme mal veya hizmet sağlayan tedarikçilerine kadar tüm bileşenlerin başvuru kaynağı olmaya gayret edeceğiz. 
Doğru bilgi kadar, doğru bilgiye ulaşmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket edeceğiz ve doğru 
bilgiye ulaşmanın köprüsü olacağız. Sizlerden gelecek eleştiri ve öneriler bizlere ışık tutmaya devam edecektir.

İlk sayımızda, başlangıcı Yeni Otel Yatırımlar Araştırması ile yaptık. Araştırmamız sonucunda elde ettiğimiz 
bulgulara göre, 2021’in ikinci yarısında ülke genelinde, bilgisine ulaşabildiğimiz, toplam 72 yeni otel ve buna 
bağlı 21 bin 206 yeni yatak devreye girecek. Tedarikçiler bölümünde ise, otellere enerji verimliliği ve müş-
teri memnuniyeti anlamında önemli katkı sağlayan bina otomasyon sistemlerini ele aldık. Batı Karadeniz’in 
doğayla bütünleşmiş, dağları, ormanları ve gölleriyle ünlenmiş kenti Bolu’yu turizm zenginlikleriyle tanıtmayı 
hedeflediğimiz Destinasyon: Bolu dosyamız ilerleyen sayfalarda… Pandemi koşullarının getirdiği tüm zorluklara 
rağmen ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines, 28-30 Haziran 2021 tarihlerinde, tüm tedbirler alınarak 
İstanbul Kongre Merkezi’nde (ICC) düzenlenecek. Uzun bir aradan sonra sektörü bir araya getirecek fuardan 
hem organizatörlerin hem katılımcıların beklentileri büyük. ACE of MICE Özel Bölümünü dergimizin sayfaların-

da görebilirsiniz.

Seyahat endüstrisinde kafa karışıklığı devam ediyor
Sektörün gündemine göz atacak olursak; Türkiye penceresinden baktığımızda başta kaynak pazarlardan ve 
rakip ülkelerden her gün yeni haberler gelmekte, yeni açıklamalar yapılmakta. Öyle ki bir gün önce gelen haber 

veya açıklamanın ardından, ertesi gün tam tersi açıklama ve haberlerle şaşırtmaya devam ediyorlar.

Peki, Türkiye’de durum nedir? Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak özere, meslek örgütlerinden ve turizm 
otoritelerinden gelen farklı haber ve açıklamalara bakılırsa ülkemizde durumun dünyadan çok farklı olmadığını, 
hatta dağınık bir görüntü verdiğini, dolayısıyla sürecin iyi yönetilmediğini söylemek hiç de zor değil. Bunlara 
ilgili ilgisiz söylemler de eklenince ortalıkta iyiden iyiye puslu bir hava oluşuyor ve bu durumdan yararlanmak 

isteyen ülkelerden art arda hamleler geliyor, durumu kendi lehlerine çevirmenin gayretine düşüyorlar.

Pandeminin yaratığı olumsuzluklara karşı tedbirler almak başta siyasi otoritenin, sektör örgütlerinin ve tem-
silcilerinin elbette görevi. Ancak neyi söylediğin kadar, nerde ve nasıl söylediğin de önemli; kaş yapayım der-
ken göz çıkarmamalı. Önce Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşolu’nun Alman mevkidaşı ile düzenlediği basın to-
plantısında sarf ettiği ‘Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız’ ifadesinin yankısı sürerken, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının yayınladığı yeni tanıtım filmi gündeme bomba gibi düştü. Turizm çalışanlarının ‘Keyfini çıkarın 
AŞILIYIM’ yazılı maskelerinin gösterildiği tanıtım filmi ülkede bütün kesimler tarafında tepkiyle karşılandı. Diğer 

taraftan beklenti; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile meslek örgütlerinin uyum içerisinde olmasıdır…

Keyifli okumalar,
Turizm İşletme Yatırım Dergisi

Yeni dergimizin ilk sayısı ile 
merhaba…
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2021’in ikinci yarısında Türkiye genelinde
72 yeni otel kapılarını açacak

Turizm İşletme Yatırım Dergisi tarafından gerçekleştirilen ‘Yeni Otel Yatırımları Araştırması’nın bulgularına göre, 2021’in 
ikinci yarısında ülke genelinde, bilgisine ulaşabildiğimiz, toplam 72 yeni otel ve buna bağlı 21 bin 206 yeni yatak 
faaliyete girecek. İkinci yarıda devreye girecek otellerin 33’ü 5 yıldızlı, 20’si 4 yıldızlı, 16’sı 3 yıldızlı, dördü ise butik otel 
projelerinden oluşuyor. 2020’de ise 55 tesis ile 32 bin 890 yatağın devreye gireceği tespit edilirken, pandemi şartlarının 
getirdiği belirsizlik ortamına rağmen yatırımların devam ettiği görülüyor.

Turizm İşletme Yatırım Dergisi olarak 
gerçekleştirdiğimiz ‘Yeni Otel Yatırımları’ 

araştırması sonucunda edindiğimiz verilere 
göre, 2021’in ikinci yarısında Türkiye 
genelinde 72 yeni otel kapılarını konuklarına 
açacak. Yıllardır turizm projeleri açısından 
yatırım cenneti olarak görülen Türkiye’de son 
yıllarda görülen yavaşlama, pandemi etkisiyle 
2021’de de kendini gösterdi. 2021 ve 2022’de 
açılması planlanan 37 yatırım iptal edildi ve 
ertelendi. Buna rağmen 2021’in ikinci yarısı, 
2022 ve sonrasına dönük devam eden otel 
projeleri, yatırımcının sektöre güvenine işaret 
ediyor.

33 adet 5 yıldızı otel geliyor
2021’in ikinci yarısında açılacak otelleri mercek 
altına aldığımız araştırma kapsamında, yeni 
açılacak 72 otelin 33’ünün 5 yıldızlı tesislerden 
oluştuğu görülüyor. Yılsonuna kadar devreye 
girecek diğer tesislere bakıldığında ise; 20 
adet 4 yıldız, 16 adet 3 yıldız ve dört adet 
butik otel konseptinde tesis devreye girecek… 
Yeni açılacak 5 yıldızlı otellerin toplam 
yatak kapasitesi 14 bin 473, 4 yıldızlı otel 
konseptinde hizmet verecek tesislerin yatak 
kapasitesi 4 bin 681, 3 yıldızlı projelerin yatak 
kapasitesi 1.722, butik otellerin toplam yatak 
sayısı ise 330 olacak. Buna göre, yeni oteller 

devreye girdiğinde Türkiye genelinde toplam 

yatak kapasitesinde 21 bin 206 adetlik artış 

meydana gelecek.

DOSYA

YATIRIMLAR

2021’İN İKİNCİ YARISINDA
AÇILACAK OTELLER

Yıldız Tesis Sayısı Yatak Sayısı

5* 33 14.473

4* 20 4.681

3* 16 1.722

Butik Otel 4 330

Toplam 72 21.206
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Yeni otel projelerinde İstanbul ve 
Antalya önde…
Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı, turizm 
açısından her zaman ön planda olan İstanbul, 
yeni açılacak otel projeleri açısından ilk 
sırada geliyor. Araştırmamızın bulgularına 
göre, yılsonuna kadar İstanbul’da yedi adedi 
5 yıldızlı, üçü 4, dördü 3 yıldızlı ve biri butik 
otel olmak üzere toplam 15 yeni otel faaliyete 
girecek. Yeni açılacak otellerle kentin yatak 
kapasitesi ise 4 bin 141 adet artacak. Turizmin 
başkenti Antalya’da ise dokuz 5 yıldızlı, bir 
adet 4 yıldızlı, iki adet 3 yıldızlı olmak üzere 
12 otel ve bu kapsamda 6 bin 552 yeni yatak 
devreye girecek.

30 kentte 21 bin 206 yeni yatak, 
turizm sektörünün hizmetine girecek
2021’in ikinci yarısında iller bazında açılacak 
oteller kapsamında inceleme yapıldığında, 30 
ilde devam eden yatırımlar tamamlandığında 
ülkenin tesis kapasitesinde 72 adetlik, 
yatak kapasitesinde ise 21 bin 206 adetlik 
artış meydana geleceği görülüyor. Otel 
sayıları açısından bakıldığında; İstanbul’da 
15, Antalya’da 12, Van’da 5, İzmir ve 
Muğla’da 4’er; Hatay’da 3 adet; Balıkesir, 
Konya, Nevşehir, Ordu ve Trabzon’da 2’şer; 
Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Burdur, 
Denizli, Erzurum, Giresun, Hakkari, Karabük, 
Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, 
Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Tunceli’de 

İLLERE GÖRE 2021’İN İKİNCİ YARISINDA AÇILACAK OTELLER

Şehir 5 Yıldızlı 4 Yıldızlı 3 Yıldızlı Butik Toplam Tesis 
Sayısı

Yatak 
Sayısı

İstanbul 7 3 4 1 15 4.141

Antalya 9 1 2  12 6.283

Van 2  3  5 654

İzmir 4    4 1.282

Muğla 2 2   4 1.688

Hatay 1 1  1 3 664

Balıkesir  1 1  2 150

Konya 1 1   2 320

Nevşehir 2    2 412

Ordu  2   2 438

Trabzon 1 1   2 780

Adıyman  1   1 478

Afyonkarahisar   1  1 122

Artvin   1  1 156

Burdur   1  1 72

Denizli    1 1 120

Erzurum 1    1 514

Giresun   1  1 120

Hakkari  1   1 352

Karabük  1   1 198

Kayseri  1   1 320

Kırkalerli  1   1 388

Kocaeli 1    1 240

Manisa 1    1 420

Mersin   1  1 108

Samsun  1   1 160

Sinop   1  1 40

Sivas  1   1 166

Tokat 1    1 372

Tunceli   1  1 48

2022 VE SONRASINDA
AÇILACAK OTELLER

Yıldız Tesis Sayısı Yatak Sayısı

5* 37 27.307

4* 15 4.181

3* 3 1.402

Toplam 55 32.890
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ise birer adet yeni otelin 2021 sonuna kadar 
hizmete girmesi planlanıyor.

2022 ve sonrasında 55 yeni otel açılacak
Araştırma kapsamında edindiğimiz verilere 
göre, mevcutta devam eden 55 adet otel 
projesinin 2022 ve sonrasında tamamlanarak 
hayata geçirilmesi planlanıyor. 37’si 5 yıldızlı, 
15’i 4 yıldızlı, üç adedi 3 yıldızlı olarak 
planlanan bu projeler hayata geçirildiğinde, 
ülkenin toplam yatak kapasitesinde 32 bin 
890 adetlik artış gerçekleşecek. 

Anadolu’da ve büyükşehirlerde 
yeni turizm projeleri devam ediyor
2022 itibariyle tamamlanarak hizmete 
girmesi beklenen 55 otel projesine iller 
bazında bakıldığında, Antalya’nın 14 otel ile 
başı çektiği görülüyor. Onu 5’er adet yeni 
projeyle İstanbul ve Denizli takip ediyor. Bu 
dönemde Mersin ve Muğla’da dörder adet, 
Balıkesir’de üç adet yeni otelin devreye 
girmesi planlanıyor. Ankara, Aydın, Bursa, 
KKTC, Nevşehir ve Ordu’da ikişer adet, 
Afyonkarahisar, Batman, Diyarbakır, Erzurum, 
Karaman, Kayseri, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da 
ise birer yeni otelin 2022 ve takip eden 
dönemde tamamlanarak faaliyete geçeceği 
öngörülüyor.

Projesi başlayan 37 yatırım 
beklemeye alındı veya durduruldu
Pandemi koşullarının getirdiği belirsizliğe 
rağmen otel yatırımları devam etse de 
belli bir süreliğine askıya alınan veya çeşitli 
sebeplerle iptal edilen projeler de mevcut. 
Yeni Otel Yatırımları Araştırması kapsamında, 
projesine başlanan veya başlaması planlanan 
37 otelin durdurulduğu/ertelendiği ya da 
komple iptal edildiği bilgisine ulaşıldı. Bu 
projeler hayata geçirildiği takdirde 2021, 
2022 ve sonrasında ulaşılacak toplam yatak 
kapasitesi ise 10 bin 933 olarak tespit edildi. 
Araştırma kapsamında bilgisine başvurulan 
kimi yatırımcılar, Covid-19 vakalarının 
durumu, pandeminin gidişatı ve piyasa 
koşullarına göre projelerin devam edeceği, 
kimileri ise projeleri ile ilgili teknik konuların 
netleşmesiyle yatırımın devam edeceği 
bilgisini aktardı. 

YATIRIMLAR

İLLERE GÖRE 2022 VE SONRASINDA AÇILACAK OTELLER

Şehir 5 Yıldızlı 4 Yıldızlı 3 Yıldızlı Toplam Tesis 
Sayısı

Yatak 
Sayısı

Afyonkarahisar 1   1 1.150

Ankara 2   2 564

Antalya 11 3  14 11.230

Aydın 1 1  2 1.138

Balıkesir 1 1 1 3 960

Batman 1   1 240

Bursa  2  2 476

Denizli 1 4  5 1.612

Diyarbakır  1  1 60

Erzurum 1   1 300

İstanbul 2 2 1 5 5.022

Karaman  1  1 110

Kayseri 1   1 550

KKTC 2   2 1.550

Mersin 3 1  4 2.242

Muğla 4   4 4.650

Nevşehir 2   2 1.920

Ordu  1 1 2 80

Şanlıurfa 1   1 384

Tekirdağ  1  1 200

BEKLEMEDE YA DA 
İPTAL OLAN PROJELER

Yıldız Tesis Sayısı Yatak Sayısı

5* 10 6.210

4* 11 3.356

3* 10 817

Butik Otel 6 550

Toplam 37 10.933

İLLERE GÖRE BEKLEMEDE YA DA İPTAL OLAN PROJELER

Şehir 5 Yıldızlı 4 Yıldızlı 3 Yıldızlı Butik Toplam Tesis 
Sayısı

Yatak 
Sayısı

Ankara  1   1 ?

Antalya 3 1 3 1 8 4.826

Aydın  1   1 152

Balıkesir    1 1 32

Bayburt   1  1 121

Edirne  1   1 194

Hakkari  1   1 60

Hatay  1 1  2 674

Iğır   1  1 80

İstanbul 6  1 3 10 3.262

İzmir  1   1 200

Kocaeli  1   1 112

Mardin 1    1 152

Muğla  2  1 3 482

Sakarya   1  1 100

Trabzon  1 1  2 406

Van    1 1 80

DOSYA



28. Yıl Spa Equipments

And many more...

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

Proje
Tasarım
Uygulama

www.spa-edition.com      www.cansukozmetik.com
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YATIRIMLARTEŞVİKLER

OTEL YATIRIMLARI

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

AKSARAY AYTEM STEEL TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3 164 8.447.733

ANKARA EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI İKTİSADİ İŞLETMESİ KOMPLE YENİ YATIRIM 4 138 4.275.327

ANKARA CEM WEB OFSET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 4 266 41.506.041

ANKARA İLAYDA TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3 116 27.551.940

ANTALYA
BD ÇELİK OTELCİLİK TURİZM GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KOMPLE YENİ YATIRIM 3 100 16.409.000

ANTALYA MARİTUR TURİZM İŞLETMECİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3 138 8.413.720

ANTALYA VİSTA ENERJİ TELEKOMİNİKASYON İNŞ. PAZARLAMA SAN. VE TİC. ANONİM. ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 4 130 26.300.872

AYDIN ADİLOĞLU OTELCİLİK TARIM İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 4 278 42.680.500

BALIKESİR ERCE KAŞLIOĞLU PÜR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMESİ KOMPLE YENİ YATIRIM BUTİK 24 11.100.000

BALIKESİR BAŞ - TAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 4 151 14.900.000

BOLU PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 4 148 46.100.000

ÇANAKKALE MYPROJECT GAYRIMENKUL VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 4 396 41.669.650

ERZURUM AKGÜN İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3 48 11.257.162

ERZURUM
AKSA MARKETÇİLİK TEKSTİL GIDA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT 

TAAHHÜT SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ.
KOMPLE YENİ YATIRIM 3 180 22.902.098

ERZURUM TAMER GRUP İNŞAAT TAAHHÜT  TURİZM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM 4 82 22.121.100

ERZURUM NURBABA LOKANTACILIK TUR. TAR. HAYV. İNŞ. TAAHHÜT İMALAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM 3 150 9.262.020

İSTANBUL SELÇUK HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3 100 10.658.963

İSTANBUL PIT İSTANBUL OTEL İŞLETMECEİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 5 360 2.589.920

İSTANBUL ASLAN GAYRIMENKUL ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 4 84 14.601.874

İZMİR MUHARREM ÖZEN KOMPLE YENİ YATIRIM
ÖZEL KONAKLAMA 

TESİSİ
10 1.775.710

İZMİR BUSİNESS TURİZM İNŞAAT  SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 4 192 12.833.129

KASTAMONU LEDCİTY ELEKTRONİK ELEKTRİK AYDINLATMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM BUTİK OTEL 66 8.524.325

KAYSERİ KKT OTELCİLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3 77 7.100.000

MUĞLA MOM GLOBAL TURİZM İŞLETMELERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 4 114 31.643. 430

NEVŞEHİR ULUAR HAVACILIK TURİZM OTELCİLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 4 358 14.541.000

SİVAS CUMA AKTAŞ AKTAŞ NAKLİYAT VE AKTAŞ DİNLENME TESİSLERİ KOMPLE YENİ YATIRIM 4 50 5.493.545

ŞIRNAK
HMY ENERJİ TUR. MADEN. İNŞ. NAKL. GIDA PETROL TEKSTİL OTO. İTH. 

İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
KOMPLE YENİ YATIRIM 3 100 2.635.790

TOKAT
TOKAT TERMAL TURİZM İNŞAAT AKARYAKIT MADENCİLİK SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KOMPLE YENİ YATIRIM 4 188 25.541.700

TRABZON ELİF VİLDAN BAYRAK KOMPLE YENİ YATIRIM 3 50 734.618

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

ANTALYA ON OTELCİLİK TURİZM ORGANİZASYON İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON 4 476 48.023.287

ANTALYA
ŞİMAL YILDIZI  TUR. İNŞ. HAYV. VETERİNERLİK GIDA ENERJİ BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. 

ŞTİ.  
MODERNİZASYON 3 162 12.808.524

ANTALYA
ŞİMAL YILDIZI  TUR. İNŞ. HAYV. VETERİNERLİK GIDA ENERJİ BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. 

ŞTİ.  
MODERNİZASYON 3 158 12.990.099

ANTALYA TEKİROVA ŞAHİNLER TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TEVSİ 5 210 12.388.960

ANTALYA
TÜRKOĞLU OTELCİLİK İNŞ. PETROL ÜRÜNL. TEKSTİL SAN. İMALAT NAKL. TUR. TİC. LTD. 

ŞTİ. 
MODERNİZASYON 3 102 9.287.787

İSTANBUL KILIÇBEY TURİZM İŞLETMELERİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MODERNİZASYON 5 614 1.874.533

İSTANBUL CVK MİNERAL MADEN. NAKL. İNŞ TAAHHÜT VE SAN. TİC. ANNOİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON 5 1.016 12.540.423

MUĞLA FINE OTEL TURİZM İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON 5 844 51.996.778

MUĞLA ORCEY TURİZM İNŞAAT TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ . MODERNİZASYON 3 90 3.007.895

ŞANLIURFA
BÜYÜK URFA OTEL VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ
MODERNİZASYON 3 108 3.819.800

YALOVA TLS TURİZM İNŞAAT OTELCİLİK YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON 4 494 34.950.000

TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLEN FİRMALAR (OCAK-MART 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ YILDIZI YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (TL)

ADIYAMAN ONUR MERT TURİZM İNŞAAT NAKLİYE SAN. TİC. ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM 3 120 4.197.360 ₺

ANKARA AKMAN REKLAM DANIŞMANLIK İNŞAAT VE TURİZM A.Ş. MODERNİZASYON 4 118 2324002

ANTALYA ER-EK İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM 3 198 7.981.000

BURSA BAKIRLAR İPLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM 4 198 19.700.000 ₺

İSTANBUL GECEM DİNLENCE GEREÇLERİ SAN.  VE TİC. A.Ş KOMPLE YENİ YATIRIM BUTİK OTEL 64 2.700.000
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YATIRIMLAR TEŞVİKLER

HASTANE & ÖĞRENCİ YURDU YATIRIMLARI

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

İSTANBUL AYDIN KÖPRÜLÜOĞLU KOMPLE YENİ YATIRIM ÖĞRENCİ YURTLARI 120 4.006.250

İSTANBUL SAMSUN MEDİKAL GRUP ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ
84 49.058.177

KAHRAMANMARAŞ EREN İPEK ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ
75 215.000.000

MUĞLA BODRUM GÜNDOĞAN ÖZEL HASTANESİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMPLE YENİ YATIRIM
ENGELLİ BAKIM TESİSİ 

VE ESENLİK TESİSİ
190 30.699.850

TOKAT
İKRATUR SAĞLIK HİZMETLERİ GIDA TURİZM TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ
KOMPLE YENİ YATIRIM ÖĞRENCİ YURDU 265 10.812.000

TOKAT
TOKAT TERMAL TURİZM İNŞAAT AKARYAKIT MADENCİLİK SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KOMPLE YENİ YATIRIM 4 188 25.541.700

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

ADANA GÜNEY TOROS TANI VE TEDAVİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ TEVSİ, MODERNİZASYON
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ 
74 5.412.000

ANKARA
POL-TOM POLATLI TIBBİ ORGANİZASYON MERKEZİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAÇ MEDİKAL 

EĞİTİM TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş.
MODERNİZASYON

CERRAHİ HASTANE 
HİZMETLERİ 

36 3.100.000

ANTALYA ANTALYA YAŞAM HASTANELERİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ 
108 10.340.806

ÇANKIRI AR SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİ VE TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MODERNİZASYON
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ 
95 1.925.000

İSTANBUL
HİSAR SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM- ARAŞTIRMA VE TIBBİ CİHAZLAR İNŞAAT SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TEVSİ, NAKİL, 

MODERNİZASYON
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ 
108 380.000.000

İZMİR GAZİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ 
111 3.590.200

İZMİR
ÖZEL KARŞIYAKA GÖZ SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM GIDA İNŞAAT TAAHHÜT 

ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MODERNİZASYON

CERRAHİ HASTANE 
HİZMETLERİ 

10 7.280.930

KIRKLARELİ BİR NEFES SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ MODERNİZASYON
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ 
72 15.244.715

TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLEN FİRMALAR (OCAK-MART 2021)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ YILDIZI YATAK SAYISI TEŞVİK TUTARI (TL)

İSTANBUL ARSLAN İNŞAAT REKLAMCILIK TURİZM SEYAHAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ
52 27.478.479

SİVAS SİVAS SAĞLIK VE POLİKLİNİK HİZMETLERİ MEDİKAL TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. KOMPLE YENİ YATIRIM
CERRAHİ HASTANE 

HİZMETLERİ
75 12.162.637

TUNCELİ NURETTİN GÜLER YURT İŞLETMECİLİĞİ EĞT. SAN. VE TİC. A.Ş KOMPLE YENİ YATIRIM ÖĞRENCİ YURTLARI 129 3.625.044
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YATIRIMLARMAKALE

Ferzan Çelikkanat / ER Yatırım Genel Müdürü

Turizm sektöründe mevcut yatırımlar nasıl desteklenmeli? 

Turizm sektöründe yatırımların desteklenmesi 
noktasında önemli sorunlar olduğunu 
görüyoruz. Mevcut turizm yatırımlarının 
desteklendiğini söylemek maalesef çok zor… 
Kaldı ki işletmede olan ve halihazırda faaliyette 
olanları ayakta tutmakta zorlanırken, yeni 
yatırımları desteklemek neredeyse imkansız 
gibi görünüyor. 

Türkiye Bankalar Birliği’nin Finansal Yeniden 
Yapılandırma Raporu’na göre, Ekim 2019-Şubat 
2021 döneminde ‘büyük ölçekli’ 173 firma ile 
35 milyar TL’lik anlaşma yapıldı. Yapılandırma 
anlaşması imzalanan firmaların 18’i turizm 
sektöründen… Turizm firmaları ile imzalanan 
borç yapılandırma miktarı ise 2,8 milyar 
TL civarında. Bu demek oluyor ki turizmci 
borcunu ödeyememiş ve ‘borcumu tekrar 
nasıl döndürürüm’ diyerek bankanın kapsını 
çalışmış. Halen turizmcinin toplamda 15 
milyar dolar borcu bulunuyor. Bilindiği üzere 
geçen seneki toplam kaybımız 30 milyar dolar 
civarında idi. Bu borcun 1,5 milyar dolarlık 
kısmı takibe düşerek ödenememiş durumda. 
Bu ortamda maalesef yatırım iştahı da kalmadı. 

Üretim ve yatırım maliyetleri özellikle turizm 
sektöründe yüksek oranda dövize endeksli 
olduğundan, zaten kurdaki olağan üstü artış sizi 
yatırıma başlamadan 5-0 mağlup hale getiriyor. 
Bu aşamada devletin muhtasar almaması, SGK 
primini ötelemesi vb. pek bir şey ifade etmiyor. 
Örneğin Kağıthane’de açmaya hazırlandığımız 

projemizle ilgili, tekstilinden elektroniğine hem 
ham maddeye gelen artış hem de kurdaki 
sıçrama bizi zora soktu. Başlamamış olsaydık, şu 
dönemde açmayı belki de düşünmeyecektik. 

Turizm yatırımlarının nasıl destekleneceği 
noktasında, sektörün çok ciddi İşletme Kredisi 
ve Finansal Yeniden Yapılanma’ya ihtiyacı 
olduğu ortaya çıkıyor. KGF kapsamında sektöre 
özgü ayrı bir orta vadeli işletme kredisine 
işletmelerin çok acil ihtiyacı var. Sektörün 

yaklaşık 30 milyar dolar zararı bulunuyor ve 
2019 yılı gelir seviyesini yakalaması ancak 2023 
yılında mümkün olabilecek gibi görünüyor. Yani 
toparlanma için sektöre en az 3 yıl gerekli. 

Temelde, düzenlenmesi gereken üç periyot var: 
Toparlanma, Yeniden Yapılanma ve Yeniden 
Tasarlama. Bu süreçler kapsamında İç Talep, Dış 
Talep, Finans, Politika ve İstihdam alanlarında 
düzenlemeler yapılması gerekiyor.

Başlıca finansal ihtiyaçların çözüm önerileri olarak şunları sıralayabilirim;
• Tüm turizm faaliyeti kapsamındaki işletmeler için finansal borç stokunun en az 2 yıl 

ödemesiz ve faizsiz ötelenmesini sağlayacak uzun vadeli bir kredi, 
• 2019 yılı gelirleri yakalanana kadar İşletme Sermayesi kredisi ihtiyacının karşılanması, 
• Ötelenen vergi alacaklarının tamamen hibe edilmesi,
• En önemlisi, turizm işverenine çok ciddi faydası olan Kısa Çalışma Ödeneğinin en 

azından yıl sonuna kadar,  en azından aşı hızı ve yaygınlığı oluşana kadar, uzatılması. 

YATIRIMLARHABERLER

Accor Grubu’nun premium segment markası Swissotel, Dilek Holding’in 
yatırımıyla Çeşme’ye geliyor. İki adedi penthouse başta olmak üzere 68 
süitten oluşan 248 odayla hizmet verecek yeni yatırım ile ilgili imzalar, 

Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da atıldı. 15 Haziran 2022 tarihinde 
hizmete girmesi planlanan Swissôtel Çeşme’nin yatırımcısı Dilek 
Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Adil Dilek, “Ege’nin incisi Çeşme 
Ilıca koyunda açılacak Swissôtel Çeşme ile Çeşme turizmine farklı bir 
bakış açısı ve yeni bir enerji getiriyoruz. Çeşme’yi 20 yıl önce turizme 
nasıl kazandırdıysak, Swissôtel Çeşme ile de turizmi daha üst seviyeye 
taşıyacak bir konsept kazandıracağız. Accor Otel Grubu ile anlaşmamız 
kapsamında grubun Swissôtel markası ile Çeşme’yi Cannes gibi daha 
lüks bir segmente taşımayı hedefliyoruz” dedi. Swissôtel Çeşme, her 
biri 1300 metrekare genişliğindeki 2 katlı, özel havuzlu ve teraslı 2 
penthouse başta olmak üzere 68 süitten oluşan 248 odayla hizmet 
verecek. Tesiste 1700 metrekare kapalı havuz ve fitness salonu, 2500 
metrekare spa merkezi, 700 metrekarelik balo salonu, 10 adet toplantı 
salonu ve iş merkezi yer alacak.

Swissôtel Çeşme için imzalar atıldı 
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Covid-19 pandemisi, birçok 
sektör yatırımlarını dönüştürmek 
zorunda kaldı. Özellikle bu 
dönemde iş yapamayan AVM’lerin 
yatay otel veya hastane gibi 
projelere dönüşmesi çalışmalara 
başlandı. Akşam’dan Yaşar 
Kızılbağ’ın haberine göre; turizm 
ve konaklama sektöründe 30 
yıllık bir geçmişi olan Öztanık 
ailesinde üçüncü kuşağın işbaşında 

bulunduğu Lucis Global’in yönetim kurulu başkan yardımcısı 
İsmet Öztanık, “Faaliyet göstermekte sıkıntı yaşayan ve dönüşüme 
ihtiyacı olan AVM ve otellerde yeni iş modelleri üzerinde çalışmalar 
yürütüyoruz. AVM’lerin depo, okul, dikey şehir seracılığı, hastane ya 
da yatay otellere dönüşmesi gerekiyor. Grup olarak gerek dönüşüm, 
gerekse işletmecilik projelerinin içinde yer almayı istiyoruz” şeklinde 
konuştu. Öte yandan, turizm ve konaklama sektöründe 25 yıldır 
faaliyet gösterdiklerini, Avantgarde Collection markasını ise 2009 
yılında kurduklarını ifade eden Öztanık, otel yatırımlarında önemli 
gelişmeler olacağını belirtti. “Turizmde önemli görüşmelerin 
ortasındayız” diyen Öztanık, turizm sektöründe ‘intikam satın 
almaları’ olabileceğini vurguladı.

İzmirli Pi Yapı, İzmir 
Çeşme’de 3 milyon dolarlık 
butik otel yatırımına 
hazırlanıyor. Ovacık’ta tesisin 
inşaatına birkaç ay içinde 
başlayacaklarını söyleyen Pi 
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
Halim Aydın şunları söyledi:
“Yılın 12 ayı boyunca keyifli 
vakit geçirmek isteyenler 
için özel olarak tasarlanan 
20 odalı otelimiz mimar 
Turgut Çıkış’ın imzasını taşıyor. Konforu ön planda tutan bir 
anlayışla hizmet verecek olan tesiste her odanın balkonunda yer 
jakuzi ve şömine yer alacak. Otelin inşaatının eylülde başlayıp 
Haziran 2022’de hizmete girmesi bekleniyor. Çeşme bana göre 
çok önemli bir bölge, Türkiye turizminin başkenti olmaya aday. 
Çeşme’de hala yapılacak çok iş var. Önümüzdeki yıllarda turizm 
sektöründe farklı yatırımlara da imza atmak istiyorum” dedi.

YATIRIMLAR HABERLER

Radisson Hotel Group, Radisson Blu’ nun son on yıldır Avrupa’nın en 
büyük lüks markası pozisyonunu kutlarken, birinci çeyrekte Grubun 
portföyüne eklenen 2 binden fazla oda ve 16 yeni tesisle EMEA’daki 
portföyünü başarılı bir şekilde büyütmeye devam ediyor. Radisson 
Hotel Group, tarihi zorluklarla dolu bir yılda, dünyanın en iyi otel 
markalarından biri olmanın yanı sıra işletme sahiplerinin, konukların 
ve ekip üyelerinin tercih ettiği marka olma hedefine yönelik beş yıllık 
geliştirme planını uygulamaya ve 2021 yılının ilk çeyreğinde EMEA 
portföyüne 16 yeni tesis ve 2 binde fazla oda ekleyerek yeni açılışlar 
ve yeni otellerle 2020’de yakaladığı güçlü ivmeden faydalanmaya 
devam etti.

Yeni imzalar arasında şunlar yer alıyor;
- En yeni marka Radisson Individuals’ın Avusturya, Bulgaristan, 

Sırbistan ve Afrika’da 6 yeni imza ile elde ettiği başarılı büyüme.
- Arnavutluk’taki ilk Radisson Collection oteli olan Radisson 

Collection Morina Otel Tirana’nın eklenmesi.
- Türkiye, Arnavutluk ve Zambiya’da üç yeni Radisson Blu oteli. 
- İki yeni Radisson RED oteli; Radisson RED Gatwick Airport (Birleşik 

Krallık) ve Radisson RED Helsinki (Finlandiya)
- İstanbul ve Budapeşte’deki dört yeni tesisin portföye katılmasına 

ek olarak, iki yeni ülkeye de girişle -Andora ve Karadağ - birlikte 
Radisson Hotel segmenti büyümeye devam etmektedir.

EMEA Başkan Yardımcısı ve İş Geliştirme Direktörü Elie Younes konu 
hakkında şunları söyledi: “Zorlu bir 2020’nin ardından faaliyetlerimiz 
yeniden rayına girerken, iş ortaklarımızla birlikte Radisson Hotel 
Group 2021’de de büyümeyi sürdürdü. Çalışanlarımızın tutkusu ve 
yatırımcılarımızın güveni sayesinde, amiral gemimiz Radisson Blu 
markasının, EMEA’daki 280’den fazla otelle 10 yıl üst üste Avrupa’daki 
en büyük lüks marka olmasını kutlamaktan mutluluk duyuyoruz.” 
Radisson Hotel Group’un en büyük önceliği, misafirlerinin, 
ekip üyelerinin ve iş ortaklarının sağlık, güvenlik ve emniyetini 
sağlamaktır. Grup, dünyanın önde gelen denetleme, doğrulama, test 
ve sertifikasyon şirketi SGS ile işbirliği içinde oluşturulan Radisson 
Otelleri Güvenlik Protokolünü uygulamakta olup kısa bir süre önce 
açıkladığı yeni kapsamlı test programı ile EMEA portföyündeki 
tesislerde yapılan toplantı ve etkinliklerin katılımcılarına hızlı bir test 
hizmeti sunan ilk otel grubu olmuştur.

Radisson Blu, ilk çeyrekte
EMEA’ da 16 yeni imza duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen 
bakanlık belgeli yatırımcı ve işletmecilerin; kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, 
yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatıldığı duyuruldu. 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde 
turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli 
yatırımcılar ve işletmecilerin; kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave 
yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatılmış olup, AK Parti Grubu ve 
sayın milletvekilleri ile paylaşılmıştır” denildi.

Çeşme’ye 20 odalı 
butik otel geliyor

AVM’ler yatay otele ve 
hastaneye dönüştürülüyor 

Yatırımcı ve işletmecilere yönelik erteleme çalışması başlatıldı

Halim Aydın

İsmet Öztanık
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Fransız otel zinciri Accor’un, iş birliği amacıyla The Stay’i radarına 
aldığı belirtiliyor. Hürriyet gazetesinden Burak Coşan’a konuşan 
Accor Hotels COO’su Yiğit Sezgin, “Stay, gözümüzün üstünde 
olduğu bir marka. İşletmeyi takip etmeye devam ediyoruz. 
Sahipleri de benim arkadaşım. Life style dendiğinde Türkiye’deki 
en iyi marka Stay... Ancak şu anda masadayız gibi bir durum yok. 
Fırsatları değerlendiriyoruz” diye konuştu. The Stay Yönetim 
Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım ise “Accor Grubu’nun bir 
Türk markasıyla ilgilenmesi bizi mutlu etti. Dünyanın en büyük 
otel gruplarından birinin The Stay markasını hedefe koyması 
hoş ve keyiflendiren bir şey. Biz de Türkiye’deki projelerimizi 
tamamlarken, yurt dışına da açılmayı hedefliyorduk. Sonrasında 
böyle bir durum oluştu” dedi. İlk görüşmeyi yaptıklarını belirten 
Yıldırım şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde temasa 
devam edeceğiz. Bir Türk markası olarak dünyanın her yerine 
bu markamızı taşımak istiyoruz. The Stay olarak bu grupla 
birlikte farklı hedeflere ulaşabiliriz. İş birliği gelişirse Londra, 
Miami, Roma, Los Angeles, New York gibi yerlerde olmayı 
amaçlıyoruz. Markayı satmak gibi bir durum yok. Onlar bizim 
de işin içinde olmamızı istiyor, işi patronlarıyla devam ettirmek 
istiyorlar. Onların talip oldukları şey The Stay’ın tarzı. Bu da bizi 
keyiflendiriyor, çok hoş bir şey. Bundan sonrası için olur ya da 
olmaz bilemeyiz ‘hayırlısı’ diyoruz.

Marriott Bonvoy 
portföyündeki 30 
marka arasında 
yer alan Sheraton 
Hotels & Resorts 
Sheraton İstanbul 
Levent’i hizmete 
açtı. İstanbul’un iş ve yaşam merkezi Levent’te 
konumlanan otel, hem bölge sakinlerinin 
hem de seyahat edenlerin yeni buluşma, 
bağlantı ve işbirliği noktası olmayı hedefliyor. 
Sheraton İstanbul Levent’in açılışıyla ilgili 
heyecanlı olduklarını dile getiren Marriott 
International Körfez, Levant ve Türkiye 
Bölgeleri Başkan Yardımcısı Şafak Güvenç 
şunları söyledi: “Sheraton İstanbul Levent’in 
açılışıyla Türkiye’deki portföyümüzü daha 
da çeşitlendirmekten heyecan duyuyoruz. 
Sheraton Hotels & Resorts bu pazarda köklü 
bir tarihe sahip. Bizler de, markanın yeni 
vizyonu kapsamında gerçekleşen yepyeni 
modern güncellemeleriyle Sheraton İstanbul 
Levent’i açarak bu mirası devam ettirmenin 
gururunu yaşıyoruz. Bu açılış aynı zamanda 
Marriott International’ın Türkiye’ye olan 
bağlılığını pekiştiriyor. Ülkedeki portföyümüzü 
genişletmek ve turizm sektörünün büyümesine 
destek olmak için sabırsızlanıyoruz.”

Pandemi sonrasında, ertelenen turizm ve 
seyahat harcamalarının dünya çapında hızla 
yükselmesi bekleniyor. Ak Portföy Turizm ve 
Seyahat Fonu, pandemi sonrası dünyada öne 
çıkması beklenen, online rezervasyon, otelcilik, 
turizm, seyahat ve havayolu şirketlerine yatırım 
için benzersiz bir fırsat sunuyor. Ak Portföy’ün 
sektörde birçok ilki gerçekleştirdiğine dikkat 
çeken Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali 
Ersarı, “Sektörün en yenilikçi kurumu olarak, 
dünyada pandeminin bitişi sonrası oluşabilecek 
trendlere karşılık veren Turizm ve Seyahat fonumuzu tasarruf sahipleriyle buluşturduk. 
Ertelenen ihtiyaçlardan yola çıkarak, seyahat motivasyonunun arttığını gözlemliyoruz. Bu 
doğrultuda seyahat sektörünün pandemi dönemi sonrasında hiç olmadığı kadar önem 
kazanacağı görüşündeyiz” dedi. “Turizm sektörü farklı hizmet bileşenlerinden oluşuyor ve 
beraberinde birçok alanı da içine alıyor,” diyen Ersarı şöyle devam etti: “Ak Portföy Turizm 
ve Seyahat Fonu, bahsettiğim sebeplerle, covid sonrası dünyada öne çıkması beklenen, 
online rezervasyon, otelcilik, turizm, seyahat ve havayolu şirketlerine yatırım için benzersiz 
bir fırsat sunuyor.  Ak Portföy Turizm ve Seyahat fonumuz,  Airbnb, Uber, booking.com, 
TripAdvisor gibi yeni nesil seyahat kültürünü yaratan şirketlere, Hilton, Marriot, Wyndham 
gibi uluslararası otel zincirlerine, Lufthansa, Air France, THY, Pegasus gibi büyük havayolu 
şirketlerine, TAV Havalimanları, DO & CO gibi havacılık alanında faaliyet gösteren 
kuruluşlara yatırım yapıyor. Kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı dönemler kademeli olarak 
son bulduğunda bu alandaki şirketlerin giderek daha fazla ön plana çıkacağına inanıyoruz.” 
Ersarı, “Portföy yönetiminin merkezinde her zaman yatırımcı var. Yatırımcıların, bu dönemde 
pandemi sonrası gelecek planlarına odaklandığını görüyoruz. Değişen yatırımcı ihtiyaçlarını 
çok yakından izliyoruz. Bu da, sürekli yaşayan, gelişen bir ürün ve hizmet evrenine sahip 
olmamızı sağlıyor. Özellikle temalı fonlarımız yatırımcılarımızdan yoğun ilgi görüyor. Ak 
Portföy olarak biz de yatırım fonlarımızın tasarruf sahiplerine güçlü değer önermeleri 
sunmasını çok önemsiyoruz. Türkiye’de yepyeni bir alana yatırım fırsatı sunan bu değerli 
temanın da tasarruf sahiplerinin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Almanya-Offenbach merkezli tur operatörü ATR Touristik, 
Türkiye’de otel ve villa yatırımı yapmaya başladı. Yatırımlar için 
Kalkan bölgesini seçen şirket, 34 odası bulunan, villa tipi Asfiya 
Seaview Hotel’in yüzde 100 yatırımcısı oldu. Şirket ayrıca yine 34 
oda kapasiteli ve 5 yıldız otel kalitesindeki Likya Residence Hotel 
SPA’ya yüzde 50’lik bir yatırım gerçekleştirdi. Yüzde 100’lük 
başka bir yatırım ise Kalkan-Yeşilköy mevkiinde bulunuyor. 7 
adet 2+1, 2 adet de 5+1 tatil villalarından meydana gelen villalar, 
muhafazakar konsepte de uygun. ATR Touristik, Kalkan’daki 
otel ve villalarını yeni bir satış kanalı aracılığıyla acente ve son 
tüketiciye sunacak. ATR Touristik Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray 
Güleç, Almanya’daki seyahat acentelerinin Türkiye tatili algısını 
değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Güleç, hedef pazarlarının 
Almanya olacağını da ifade etti.

Alman tur operatöründen 
Türkiye’de villa yatırımı

The Stay, Accor’un radarında 

Sheraton
İstanbul Levent, 
kapılarını açtı

Ak Portföy’den pandemi sonrasına yatırım 
yapan fon: Turizm ve Seyahat Fonu

Mehmet Ali Ersarı

MALL OF
İSTANBUL



MALL OF
İSTANBUL
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Reysaş GYO, Erzurum Palandöken yatırımından sonra 5 ilde 
5 yeni otel yatırımı için düğmeye bastı. Erzurum Palandöken 
bölgesinde yapımı devam eden otelin yanı sıra Kastamonu, 
Niğde, Nevşehir Kapadokya, Sivas ve İstanbul Sabiha Gökçen’de 
5 yeni otel daha açılacak. Erzurum Palandöken’de 5.169,62 
metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek olan tesisin yatırım 
maliyeti 130 milyon TL olacak. Reysaş GYO’dan edinilen bilgiye 
göre 2022 yılında açılması planlanan tesis 150 oda ve 300 yatak 
kapasiteli olacak. 

Rusya’ya bağlı Kırım yönetiminin Başbakan Yardımcısı Yevgeniy 
Kabanov, yarımadanın batısındaki Sak bölgesinde Antalya benzeri 
devasa bir tatil beldesinin kurulacağını belirtti. Gerekli tüm 
altyapının inşasının devlet tarafından sağlanacağı bilgisini veren 
Kabanov, dinlenme tesislerinin yapımını ise halihazırda projeye 
ilgi gösteren yatırımcıların üstleneceğini ifade etti. Kırım’ın batı 
kıyısında yeni modern bir tatil beldesi inşa edileceğini aktaran 
Kabanov, beldenin beş kilometrelik plaj şeridi dahil olmak üzere 
toplam alanının yaklaşık 500 hektar olacağını belirtti. 

Limak Şirketler Grubu, Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün merkezinde 
bulunan otel, rezidans, ofis ve alışveriş merkezinden oluşan karma 
gayrimenkul projesi Diamond of Skopje’nin inşaat çalışmalarını hız 
kesmeden sürdürürken, tamamlanan Limak Skopje Luxury Hotel’i 23 
Nisan tarihinde hizmete açtı. Şehrin merkezine 200 metre uzaklıkta 
konumlanan proje, tarihi Üsküp şehrinin yeni sembollerinden birisi 
olmayı planlıyor. Dünya’da yer alan habere göre; 285 yatak kapasiteli 
otelde; 21’i süit, 121 standart olmak üzere toplam 142 elegant oda 
bulunuyor. Otel; ana restoranı, lobi ve roof barı, konferans, balo ve 
toplantı salonlarının yanı sıra fitness ve Spa hizmetleriyle de Limak 
misafirperverliğini Üsküp’te yaşatacak. “Üsküp’ün Tacı’ sloganı ile 
hizmete sunulan otel, Limak Turizm Grubu’nun 9’uncu yatırımı 
olmasının yanı sıra, Limak Cyprus Deluxe Hotel ile beraber yurt 
dışındaki ikinci turizm yatırımı olma özelliğine de sahip. Otelde, 8 
ayrı toplantı salonunda eş zamanlı olarak 10 kişiden 900 kişiye kadar 
kongre ve toplantı yapılabilme imkanı sunuluyor. Farklı boyutlarda 
modernliği, teknik donanımı ile dikkat çeken salonlarla, kurumsal 
ve özel etkinliklere ev sahipliği yapılabilme özeliği bulunuyor. 
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, yaklaşık 110 
kişiye direkt istihdam sağlayacak olan otelin çalışanlarının, Limak 
Şirketler Grubu’nun sürdürülebilirlik ve kadınının iş hayatındaki 
yerini güçlendirme hedefleri kapsamında yüzde 60’ının kadınlardan 
oluşacağını vurguladı. Limak Holding Turizm Grubu Başkanı Kaan 
Kavaloğlu ise, “Şehir otellerinde ortalama doluluk oranları yüzde 45-
55 bandında. Biz çok kısa sürede farkımızı ortaya koyarak bu oranının 
üzerine çıkacağımızı ve her yıl kendi hedeflerimizi yukarı doğru revize 
edeceğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki 10 yılın hedeflerini belirlemiş 
durumdayız” açıklamasında bulundu.

Türk mimarlık firması Hayri Atak Mimari Tasarım Stüdyosu’nun 
(HAADS) Katar’da dünyanın ilk yüzer ekolojik otelini yapacak. 
Sürdürülebilir çevre duyarlılığının giderek arttığı günümüzde Türk 
firması HAADS’ın tasarladığı projenin ismi Eco-Floating Hotel. 
Dünya’dan Kerim Ülker’in köşe yazısında yer verdiği bilgilere göre, 
yüzer bir otel olarak planlanan Eco-Floating Hotel, kendi elektriğini 
üretecek. Hatta sadece enerjide değil, su kullanımında da farklılık 
gösterecek. Otel, yağmur suyunu kullanacak. Hatta yiyeceklerin 
atıkları bile değerlendirilecek. 152 odalı otelin sloganı; minimum 
enerji kaybı ve sıfır atık şeklinde planlandı. Geçtiğimiz aylarda 
çalışmalarına başlanan otel, tasarım olarak da fütüristik bir yapıya 
sahip. Otelde kapalı ve açık havuzlar, spor salonu, mini golf sahası 
ve farklı mutfaklardan çeşitli restoranlar olacak. Otele ulaşmanın 
üç farklı yolu olacak. Ana karadan yani yapıya bağlanacak yüzer 
bir iskeleden otomobille otele varmak mümkün. Diğer seçenekler 
helikopter pisti ve deniz yolu, yani teknelerle… Otel bir dinamoya 
benzeyecek ve gelgit gücü ve rüzgar türbinlerinin yardımıyla su 
akımından yararlanacak. 5 yıldızlı otel, 35 bin metrekarelik bir yüzeye 
sahip olacak. Yani otel sabit şekilde kalmayacak, dönecek. Bir gün 
içinde 360 derecelik dönüş sağlanacak. Dünyada ilk kez denenen Eco-
Floating Hotel, 2025 yılına kadar tamamlanacak. 

Reysaş GYO’nun
yatırımları sürüyor

Kırım’da devasa
tatil beldesi kurulacak

Limak Skopje Luxury 
Hotel açıldı

Türk şirketten, Katar’a 
dünyanın ilk ‘yüzer ekolojik oteli’ 
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Bina otomasyon sistemleri, otel gibi 
büyük yapılarda teknik sistemlerin 

kontrolünü ve binada enerjinin en verimli 
şekilde kullanılmasını sağlıyor. Buna 
bağlı olarak tesisteki insan gücünün 
de optimum verimlilikle kullanılmasını 
sağlayan otomasyon sistemleri, binanın 
işletme maliyetlerini düşürmede etkili 
oluyor. Enerjinin verimli kullanımı yalnızca 
otomasyon sistemi kullanan tesise değil, 
doğaya de katkı sağlıyor. Enerji tüketiminin 
ve enerjiye ihtiyacın her gün daha da arttığı 
çağımızda enerjinin verimli kullanımı, çok 
daha büyük önem taşıyor. Bina yönetimi 
alanında Türkiye, dünyadaki örneklerin 
gerisinde görünse de otel, hastane, alışveriş 

merkezi ve zincir marketlere yatırım 
devam ettikçe, ülkemizde bina yönetim 
sistemlerinin önemi daha da anlaşılıyor.

Otomasyon sistemlerinin sağladığı 
enerji verimliliği, otellerin giderlerinin 
azalmasına etki ediyor
Hizmet ve misafir memnuniyetinin öne 
çıktığı otellerde, büyük ve kompleks yapıda 
olmaları nedeniyle enerji verimliliği de 
büyük önem taşıyor. Misafir için konfor, 
işletme için verimlilik sağlama noktasında 
ise bina otomasyon sistemleri devreye 
giriyor. Isıtma, soğutma, aydınlatma, elektrik 
ve su tüketimi gibi unsurlar otellerdeki en 
büyük gider kalemleri arasında yer alırken, 

Bina otomasyon sistemleri, diğer adıyla bina yönetim sistemleri; yapıların teknik sistemlerini takip ve kontrol etmek 
amacıyla kurulan denetleyici ağlar olarak tanımlanıyor. Binaların ısıtma, soğutma, enerji ve aydınlatma gibi fonksiyonlarını 
kendi kendine ayarlamasını sağlayan bina otomasyon sistemleri, bu şekilde binalarda enerji verimliliği sağlıyor. Otel 
gibi büyük yapılarda enerji tasarrufunun önemi aşikar… Otomasyon sistemleri bu noktada dış ve iç çevresel koşullar ile 
enerji kullanımı arasındaki doğru dengeyi sürekli koruyarak enerji israfının önüne geçiyor ve optimum verimlilik sağlıyor. 
Otomasyon sistemleri ayrıca, otellerde müşteri memnuniyetinin artmasına da etki ediyor. 

Bina otomasyon sistemleri; otellerde 
enerji israfını önleyerek hem işletmelere 

hem doğaya katkı sağlıyor

DOSYA

TEDARİKÇİLER
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otomasyon sistemleri bu alanlarda hem 
enerji hem insan gücü verimliliği sağlıyor. 
Üst düzey enerji verimliliği ise işletmelerin 
giderlerinin düşürülmesine yardımcı oluyor.  
Ayrıca otomasyon sistemleri sayesinde 
enerji tüketimini takip etmek, gerekli 
noktalarda iyileştirmeler yapmak, arızaları 
tespit edip müdahale etmek mümkün hale 
geliyor.

Kişiye özel hizmet ve sürdürülebilir 
konaklama deneyimi, otomasyon 
sistemler ile mümkün hale geliyor
Konaklama tesislerinde misafir konforu 
dendiğinde, enerji maliyetlerinde artış 
söz konusu oluyor. Bu açıdan otomasyon 
sistemleri, enerji verimliliği sağlarken 
konforlu bir konaklama deneyimi 

sunabilmesi yönünden de otel işletmelerine 
fayda sağlıyor. Misafir odasına giriş 
yapmadan önce odanın sıcaklığının istenen 
düzeye getirilebilmesi, ayrıca odadan çıkış 
yapıldığında klimanın otomatik olarak 
durdurularak gereksiz enerji sarfiyatının 
önlenmesi örneği, otomasyon sisteminin iki 
taraflı avantajını ortaya koyuyor. Günümüzde 
seyahat ve konaklamada trendlerin teknoloji 
ve sürdürülebilirlik odağında olduğu 
görülüyor. Özellikle pandemiyle hayatımıza 
giren fiziksel mesafe ve minimum temas 
unsurları da teknoloji ile sağlanabiliyor. Kişiye 
özel hizmetlerin sağlanabildiği, temasın en 
alt seviyede tutulduğu, doğaya saygılı, enerji 
verimliliğine sahip otel işletmelerinin tercih 
edilirliği günden güne artıyor.

Bina otomasyon sisteminin özellikleri 
tesise göre değişse de bina yönetimi 
her işletme için aynı öneme sahip
Günümüzde enerji verimliliği ve 
sürdürülebilirlik, işletmeleri geleceğe 
hazırlayan en önemli unsurlardan… Bu 
anlamda gerek şehir ve iş otelleri gerek tatil 
köyü ve resortler gerekse büyük kongre 
merkezlerine sahip tesislerde otomasyon 
sistemlerinin kullanımı aynı oranda önem 
taşıyor. Bina otomasyon yönetimi konusunda 
uzmanlaşan firmalar tesisin büyüklüğüne, 
işletmenin istek ve ihtiyaçlarına göre 
farklı çözümler sunarak, en doğru şekilde 
kurgulanmış sistemlerle enerji ve personel 
verimliliğini üst düzeye çıkarıyor. Sektör 
temsilcileri, tesis büyüklüğü ne olursa olsun, 
bina otomasyon sistemleri kullanımının 
önemine dikkat çekiyor.

Otomasyon yönetimi, pandemi 
döneminde önemini ortaya koydu
Küresel çapta bir krize dönüşen Covid-19 
pandemisi yerli ve yabancı turist 
hareketliliğini kısıtlarken, buna bağlı olarak 
otel yatırımları ve renovasyon projelerinde 
düşüşe yol açtı. Bu durum bina otomasyon 
yönetimi konusunda hizmet veren firmalar 
açısından da faaliyetlerinin azaldığı bir 
döneme dönüşürken, virüsün bulaşma 
şekliyle ilgili öğrenilen yeni gerçekler, 
aslında bina otomasyonunun önemini 
bir kez daha gösterdi. Koronavirüsün 
kapalı alanda bulaşma riskinin daha fazla 
olduğu, bu nedenle kapalı alanlarda taze 
havanın çok daha önemli hale geldiği 
biliniyor. Bu anlamda otomasyon yönetimi 
çözümlerinde yüzde 100 taze havalı ısı geri 
kazanım sistemlerine geçiş eğilimi başladı. 
Otellerin gelirlerinin azaldığı bu süreçte 
enerji verimliliğinin yanı sıra, taze hava ile 
müşterisine sağlıklı ve güvenli konaklama 
vadeden otellerin tercih edilirliğinin artması 
bina otomasyon yönetiminin önemini bir kez 
daha ortaya koydu.

Firmalarını yeni çağa adapte eden sektör temsilcileri, İnternet 
teknolojilerinin daha fazla kullanıldığı, bu sayede bina 
yönetiminin daha kapsamlı şekilde gerçekleştirilebildiği, 
tesislerdeki ekipmanların da gelişmesiyle binaların daha akıllı 
hale gelmeye başladığı, iç mekanda taze havanın öneminin 
artıp buna yönelik sistemlerin geliştirildiği bina otomasyon 
yönetimine yönelik yatırımlara ve geliştirmelere devam 
ediyor.
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Dünyanın önde gelen tesis yönetim hizmetleri 
sağlayıcılarından biri olan Atalian, 30’dan 
fazla ülkede 125 binden fazla çalışanıyla 
özel sektör ve kamudaki müşterilerinin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte 
çözümler sunuyor. Hizmet verdiği önemli 
markalar arasında Air France, Airbus, Paris 
Aeroport, Jaguar, Lafarge Holcim, SNCF, BNP 
Paribas, Bosch, Siemens, Zara, Christion Dior, 
Tesco, Carrefour, Nestle yer alıyor. Atalian 
Türkiye, 2013 yılından bu yana entegre 
tesis yönetimi hizmetleri kapsamında 
müşterilerine çok geniş bir hizmet alanıyla 
destek veriyor. Bu alanlar; tesis yönetimi, 
enerji yönetimi, bina otomasyon sistemleri, 
temizlik, güvenlik, teknik bakım, resepsiyon, 
peyzaj, inşaat & renovasyondur. Atalian 
Türkiye, yapısı itibariyle “kendi bünyesinde 
tesis yönetimi”ni benimsemiş bir şirkettir. 
Bu çok seslilik ile de iş ortaklarının farklı 
isteklerini hızlı bir şekilde, tek noktadan 
gerçekleştirecek kapasitede ve esneklikte 
hizmet sunabiliyor. Temizlik hizmetleri ile işe 
başlayan pek çok firma, müşterilerinin artan 
talepleri nedeniyle diğer birtakım hizmetleri 
de devralmaya ve tesis yönetimine doğru 
evrilmeye başladı. Sektörde öncü şirketler 
arasında olan firmamız özellikle teknik 
hizmetler konusunda çok yönlü çözümler 
üretebilecek bir hizmet yelpazesine sahip. 
Aslında elektrik-mekanik içeriğine sahip her 
sistem konusunda katma değerli mühendislik 
çözümlerine sahibiz. Özellikle; IT çözümleri, 
soğutma sistemleri, bina otomasyonu ve 
enerji verimliliği alanında sahip olduğumuz 
tecrübeler bizi pazarda rakiplerimizden farklı 
bir pozisyona getiriyor. Turizm; temasında 
insan bulunan hizmet alanında önemli ve 
zor bir sektördür. Turizm işletmelerinde ve 
özellikle turizm literatüründe geleneksel 
turizm üst yapı işletmesi adı altında yer alan 
otel işletmelerinde nitelikli insan gücünden 
yararlanılması ve farklı düzeyde eğitim ve 
beceriye sahip olunması gereken işlerden 
biri olduğunu söyleyebiliriz.

Bina otomasyon sistemlerinin doğru 
kurgulanmaları ciddi önem arz etmektedir
Türkiye’de bulunan otellerin, dünyadaki 
çoğu ülkede olduğu gibi, operasyonlarının 
en yoğun olduğu dönem yaz mevsimidir. 
Operasyonunun büyük bir kısmı yüksek 
enerji tüketimine sahip zaman aralıklarını 
kapsayan, acil çözülmesi gereken arızalar, 
bakım sorunları ve müşteriye en iyi hizmeti 
verebilmek üzere oluşan hayli zor bir yapıya 
sahip. Müşterilerin konfor beklentileri de 
bu operasyona eklendiğinde ciddi enerji 
tüketimlerine sahip binalar olarak karşımıza 
çıkıyorlar. Bu tip binalarda eğer doğru ve 
yeterli seviyede kurgulanmış teknolojiye 
sahipseniz “enerji kullanımını” da iyi bir 

şekilde yönetebilirsiniz. Bu yapıların sahip 
olduğu teknik sistemlerin merkezi ve 
otomatik bir şekilde yönetilmesini sağlayan 
bina otomasyon sistemleri; havalandırma, 
iklimlendirme, otopark güvenlik, gaz 
izleme ve fan sistemlerini merkezi olarak 
kontrol ederek yaşam alanlarını daha rahat 
ve verimli bir hale getirir. Ayrıca enerji 
tasarrufu sağladığı için yönetim maliyetlerini 
de düşürür. Bünyemize dahil olan İdetek 
Otomasyon firmamızın sahip olduğu ciddi 
bir otel müşteri portföyümüz bulunuyor. 
Otel sistemleri konusundaki tecrübemiz bu 
nedenle çok yüksek. Genelde büyük otel 
zincirleriyle çalışıyoruz. Ülkemizin birçok 
yerinde kurmuş olduğumuz bina otomasyon 
sistemleri mevcut. Aynı zamanda alanında 
marka olan EVD Enerji Yönetimi A.Ş.’nin 
enerji yönetimi danışmanlığı verdiği birçok 
zincir tesis bulunuyor. Bina otomasyon 
sistemlerinin enerji verimliliği ve otel 
teknik operasyonuna olumlu etkisi büyük 
olsa da doğru kurgulanmaları ve işletme 
senaryolarının hayata geçiriliş şekli çok 
ciddi önem arz etmekte. Misafir kapasitesi 
yüksek, yani fazla odalı otellerde merkezi 
iklimlendirme sistemleriyle birlikte oda 
kontrollerinin de bu senaryoya dahil edilmesi 
en katma değerli modeldir. Biz otellerin 
kullanmış olduğu rezervasyon yönetim 
yazılımlarıyla iklimlendirme ve aydınlatma 
sistemlerinin “birbirleriyle konuşmasını” 
dizayn edebiliyoruz. Otel yazılımlarının 
birçoğu açık haberleşme dilleri (protokol) 
ile konuşabiliyor. Bu sayede hangi odanın 
boş (check out) hangisinin dolu (check 
in) olduğunu görebiliyor iklimlendirme ve 
aydınlatma sistemlerini optimize şekilde 
çalıştırabiliyoruz.

Otellerin yeni yatırımları gündeme alması 
zor görünmekle beraber, enerji verimliliği 
anlamında yapılacak yatırımların önemi 
daha da anlaşılacak
Turizm sektörü Covid-19 sonrasında, en 
çok zarara uğrayan sektörlerin en başında 
geliyor. Avrupa’yı kapsayan ve Türkiye’nin 
de içerisinde olduğu turizm sektöründeki 
yüzde 40’lık gerilemenin 2021 sonuna kadar 
sürmesi söz konusu. Toparlanma yılı en erken 
2021 sonu olarak tahmin edilmekle beraber, 
turizmde büyümenin yüzde 3 gerileyeceği 
IMF tarafından öngörülmekte. Bu durumdan 
kaynaklı olarak otellerin yeni yatırımları 
gündeme alması zor görünmekle beraber, 
enerji verimliliği anlamında yapılacak 
iyileştirme/yatırımların önemi daha da fazla 
anlaşılacak. Atalian olarak hedefimiz; uzman 
ekiplerimiz, bilgi birikimimiz ve tecrübemizle 
sektöre değer katmak. Her geçen gün 
artarak yoğunlaşan ve zorlaşan rekabet 
nedeniyle sadece kaliteli hizmet sunmak 

başarı için yeterli olmuyor. Rakiplerinizde 
olmayan, farklı hizmetler ortaya koymak 
zorundasınız. Sürekli aynı metotlarla 
farklı sonuçlar elde edemeyeceğimiz için 
farklı hizmet alanlarında uzmanlaşıyoruz. 
Entegre hizmet yönetimi üzerine de birçok 
yatırımcıyla hizmet modelleri üzerine proje 
geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ülkemizde 
geliştirdiğimiz başarılı uygulamaları ve 
tecrübeleri bağlı bulunduğumuz Merkez 
ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesine taşıyoruz. 
Amacımız bunları bir adım öteye geçirerek 
Türkiye’nin Avrupa’daki yükselişine katkı 
sağlamak, ülkemizi gelişime açık ülkeler 
içinde merkez ofis haline getirmek. 

Dünyada çok geniş bir hizmet ağıyla 
entegre tesis yönetimi hedeflenirken 
ülkemizde bu alanlar temizlik, güvenlik, 
kısmen teknik servis ve diğer hizmetlerle 
sınırlandırılmış durumda
Sektöre ilişkin ise şunları eklemek isterim; 
Türkiye özellikle yapılaşma yönünden 
büyük bir gelişim içinde olduğu için tesis 
yönetimine ihtiyaç da aynı paralelde. 
Şehirlerde dev alışveriş merkezleri, plazalar, 
hastaneler, market zincirlerinin birbiri ardına 
yükselmesi ve sanayi bölgelerinde fabrikalar, 
turizm bölgelerinde de lüks otellerin inşaatı 
ile birlikte artıyor. Dünyadaki örneklerine 
ve gelişimine baktığımızda henüz yolun 
başında olduğumuzu söyleyebiliriz. Dünyada 
çok geniş bir hizmet ağıyla entegre tesis 
yönetimi hedeflenirken ülkemizde bu 
alanlar temizlik, güvenlik, kısmen teknik 
servis ve diğer hizmetlerle sınırlandırılmış 
durumda. Ancak profesyonel bina ve tesis 
yönetimi nitelikli bina sayısının artmasıyla 
ülkemizde de her geçen gün daha da önem 
kazanıyor. Örneğin tesis yönetimi konusunda 
Türkiye’de yurt dışında olduğu gibi akademik 
uzmanlaşma olanağı çok yaygın değil. Böyle 
bir olanak sağlanırsa tesis yönetiminde teori 
ve uygulamanın birleşmesi, profesyonellik 
anlamında kesinlikle sektöre değer 
katacaktır.

Bina otomasyon sistemleri yaşam alanlarını 
daha rahat ve verimli bir hale getirir

Barış Ünalp
Atalian Türkiye, CEO
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İşletmemiz, Bina Otomasyon Sistemleri (HVAC), Yangın Algılama 
Sistemleri, Acil Anons & Seslendirme, Gazlı Söndürme Sistemleri 
(FM200, Novec, CO2 ve Aeresollu) üzerine çalışmaktadır.  Merkezi 
İzmir ilinde olup, Türkiye’nin her yerinde de rahatlıkla hizmet 
verebilecek kadro yeterliliği ve TSE ile tescillenmiş hizmet yeterliliği 
vardır. Bununla beraber yurt dışında da çeşitli yüksek bina ve turizm 
tesislerinde tamamlanmış birçok referansımız bulunmaktadır. Bu 
çözümlerimizi global markaların ürünleri ve yetkili bayisi olarak 
sunmaktayız. Johnson Controls, Tyco ve Ontrol başlıca bayiliğini 
veya çözüm ortaklığını yaptığımız firmalardır. Biz, çalışan mutluluğu 
yüksek olan bir firmayız. Konusunda yetkin kadromuz içerisinde, 
kuruluşumuzdan beri teknik personel anlamında ayrılan çalışanımız 
olmadı; aksine yeni arkadaşlarımızla daha kuvvetli bir ekip olduk. 
Farklı sahalarda yaptığımız işlerin de verdiği tecrübeyle, mühendislik 
anlamında müşterilerimizin farklı taleplerini kolay anlayıp, 
gerektiğinde beklentinin de ötesinde, yapmış olduğumuz benzer 
nitelikteki çözümlerimizden yorum katıp bunu saha uygulamalarıyla 
başarılı bir şekilde işletmelere teslim ediyoruz. Değer mühendisliği 
oluşturarak, satış sonrası hizmette de sıklıkla ve yerinde bulunarak, 
belki de en önemlisi söz verdiğimiz çalışma programlarına riayet 
ederek, müşteri odaklı çalışıyoruz. Rekabetçi fiyatlarımızla 
birleştiğinde bu özelliklerimizin pazarda bizi olumlu intibada yaratan 
bir firma olarak öne çıkardığına inanıyoruz.

İşletimlerin Covid tedbirleri kapsamında teknik 
anlamda yatırım yapması gerekliliği doğdu
Otomasyon sistemlerinin önemini Ege ve Akdeniz Bölgelerinden 
yola çıkarak yorumlayacak olursak, otel işletmelerinin çoğunluğu 
sezonluk iş yapmakta. Bu anlamda şehir otelciliğine göre sezonluk 
turizm hizmeti gerçekleşme oranı çok daha yüksek. Otel sahipleri 

veya idareciler gerek personel istihdamı gerek işletme giderleri 
değerlendirmelerinde, mevsimsel veya siyasal sebeplerle oluşacak 
riskleri de göz önünde bulundurarak her sezon için farklı planlama 
yapmakta. Bununla beraber, Covid salgınıyla Turizm Bakanlığı 
tarafından getirilen kurallar dolayısıyla, işletimlerin Covid tedbirleri 
kapsamında teknik anlamda yatırım yapması (UV Light, Hepa 
filtrelerin eklenmesi vb.) gerekliliği doğdu. Kazancın azaldığı bu 
dönemde maalesef yatırım ve işletme maliyetinin arttığı durumlar 
oluştu. Otomasyon sistemleri işletmelerde, binalarda konforu 
artırarak müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutarken, daha 
az personelle daha az elektrik tüketilmesinin yani enerji verimliliğinin 
artmasının yanı sıra, enerjinin ve sistemlerin izlenmesine (uzaktan 
bağlantı dahil), çalıştırılmasına ve manevra yapılabilmesine olanak 
verir. Suyun, elektriğin, enerjinin, çoğunluğu döviz bazlı yüksek 
bedelli makinaların ve bunların yedek parça fiyatlarının gittikçe arttığı 
bir resimde mevcut ekipmanları en sağlıklı ve doğru şekilde hatasız 
kullanmak ve bunlardan maksimum seviyede istifade edebilmek 
otomasyon sistemleri ile mümkün.  Bu katkıların tamamı, otellerin en 
dolu olduğu veya yukarıda bahsedilen olumsuz senaryolarda daimi 
olarak işletmenin yanında olmaktadır.

Şehir otelciliğinde VRF sistemler; resort otellerde ise s
ulu sistem çözümleri daha yaygın
Ülkemiz çok kıymetli mekanik ve elektrik projeleri üreten mühendislik 
firmalarına ve kadrolarına sahip. Bu disiplinlerde emek verenlerin 
öncülüğünde, işveren ve yatırımcılara anlatımlarıyla otomasyon 
sistemleri de Türkiye’de hak ettiği önemi ve yeri buldu. Şehir otelleri, 
resort oteller veya convention center’a sahip turizm tesislerinden 
otomasyon sistemleri konusunda talep alıyoruz. Taleplerde farklılaşan 
noktalara bakıldığında, amaca yönelik değil, otomasyon sisteminin 
hacminde içeriğe yönelik farklılıklardan da söz etmek gerekir. Şehir 
otelciliğinde soğutma ve ısıtma ihtiyacına yönelik VRF sistemlerinin 
tercih edilme oranı daha yüksek. Resort otellerde ise sulu sistem 
(kazan, chiller, pompa, fancoil) çözümleri daha yaygın. Tabii taze 
hava ihtiyacı için kullanılan klima santralleri de sulu bataryalı veya DX 
bataryalı olabiliyor. Sulu sistemli işletmelerde bu anlamda otomasyon 
işleri içeriğinin daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. VRF 
sistemler ağırlıklı olarak kendi yazılım ve termostatlarını kullanırken, 
otomasyon sistemine entegrasyonları da işletmelerce talep 
edilebiliyor.

Taze havanın kapalı alanlardaki önemi, taze havayı 
sağlayan ve temizleyen ekipmanların bütününün 
takibi ve kontrolü daha iyi anlaşıldı
Covid-19 pandemisi sürecinde ne yazık ki bütün dünyada olduğu 
gibi hepimiz maddi ve manevi kayıplar yaşadık. İş hacmimizin turizm 
tarafındaki kısmı düştü. Yeni yatırımlar yavaşladı veya askıya alındı. 
Ancak umutsuz değiliz. Taze havanın kapalı alanlardaki önemi, taze 
havayı sağlayan ve temizleyen ekipmanların bütününün takibi ve 
kontrolü daha iyi anlaşıldı. Ülkemiz, dünyada sayılı güzellikteki 
sahillere, turizm işletmelerine, hizmet kalitesine, tarihsel ve kültürel 
mirasa sahip. Herkes gibi öngöremediğimiz, hazırlıksız yakalandığımız 
ve eksikliklerimizi görmemizi sağlayan bir dönem yaşadık, yaşıyoruz.  
Belki de bu durumu bir deprem tatbikatı gibi düşünüp, önlemlerimizi 
alıp, ileride tekrar yaşanır veya sürecin devamı halinde tercih sebebi 
olan bir ülke durumunda oluruz. Unutmayalım, Türkiye son senelerde 
termal tesisleriyle beraber, sağlık turizminde ciddi bir başarı da elde 
etti. Anda Otomasyon olarak, 2021 senesinin de 2020 ile benzer 
şekilde tamamlanacağını düşünüyoruz. Beklentimiz, turizm sektörü 
ile paralel şekilde normal düzene dönerek işlerimizi büyütmek. 
Yaşanan bu süreçten güçlenerek çıkılmasını temenni ediyoruz.

Mevcut ekipmanları hatasız kullanmak ve bunlardan maksimum 
seviyede istifade edebilmek otomasyon sistemleri ile mümkün

Derya Erkmen 
Anda Otomasyon & Yangın Söndürme Sistemleri, 

Genel Koordinatör, Makina Mühendisi
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Schneider Electric olarak 180 yıla dayanan uzmanlığımız ve 
tecrübemizle dünya genelinde 100’ü aşkın ülkede yaklaşık 137 bin 
çalışanımızla faaliyet gösteriyoruz. Enerji yönetimi ve otomasyon 
alanındaki uzmanlığımızla son teknolojilere sahip, sürekli gelişen 
yazılım ve dijital çözümlerimizle enerji tasarrufu konusunda en büyük 
katkıyı sağlayan küresel şirketlerden biriyiz.  Enerji güvenliği, en çok 
önem verdiğimiz ve çözüm ürettiğimiz alanlar arasında yer alıyor. Enerji 
güvenliği ve bunun bir parçası olarak enerji sürekliliği ve verimliliğinin 
kritik önem taşıdığı başta oteller ve hastaneler olmak üzere 
işletmelere özel dijital hizmetler ve operasyon çözümleri sunuyoruz. 
“Akıllı Oteller” gibi konseptlerin oluşturulmasında çözüm ortaklığını 
üstleniyoruz. İşletmelerin enerji yönetimi ve otomasyon alanında 
dijital dönüşüm süreçlerine öncülük ederek sürdürülebilir olmalarını 
sağlıyoruz. En son teknolojilere sahip yenilikçi çözümlerimizle turizm 
ve otelcilik sektörünün geleceğini şekillendiriyoruz. Sunduğumuz 
uçtan uca çözümlerle otel işletmelerinin misafir sadakati oluşturan 
yeni iş yöntemleri geliştirmelerine, operasyonel verimliliği en 
üst düzeye çıkararak işletme maliyetleri ile enerji tüketimlerini 
azaltmalarına, CO2 ayak izlerini düşürmelerine ve otel misafirleri 
için özelleştirilmiş geleceğin otel odası konseptleri oluşturmalarına 
yardımcı oluyoruz.  

“Akıllı otel” konseptlerine sahip otel işletmeleri diğer 
işletmelerden farklılaşarak rekabette öne geçiyor
Özellikle pandemiyle birlikte fiziksel mesafenin önem kazandığı ve 
özel hizmetlerin öne çıktığı günümüzde hizmetlerin otomasyonu 
otel işletmeleri açısından kritik önem taşıyor. Ayrıca günümüzde 
yeni nesil otel misafirleri ile teknoloji odaklı seyahatler gün geçtikçe 
artıyor ve değişen bir misafir kitlesi mevcut. Bu durum göz önünde 

bulundurulduğunda özel hizmetlerin sağlandığı, oda senaryoları 
ile konforun daha da artırıldığı, hem müşteriler hem de çalışanlar 
açısından sağlığın ön planda olduğu “akıllı otel” konseptlerine sahip 
otel işletmeleri diğer işletmelerden farklılaşarak giderek daha da 
zorlu bir hale gelen piyasa şartlarında rekabette öne geçiyor. 

Otel işletmelerinin geleceğe hazırlanması ve 
sürdürülebilir rekabetin sağlanması için otomasyon 
altyapısı büyük önem taşıyor
Geleceğin dijital otel odası konseptinde enerji tasarrufu ve 
sürdürülebilirlik sağlayan misafir odası yönetim sistemleri, aydınlatma 
senaryoları, su tüketiminin takibini sağlayan cihazlar, yapay zekâ, 
sesli komut ile kontroller, akıllı check in ve check out sistemleri, 
sanal gerçeklik, iklimlendirme sistemleri, günün farklı koşullarına 
göre açılıp kapanabilen perde kontrolleri, kat hizmetleri, oda servisi 
ve ödeme sistemlerinde yapılabilecek çeşitli teknoloji geliştirmeleri 
bulunuyor.  Son dönemde temassız teknolojiler ve akıllı kamera 
sistemleri de büyük önem kazanmış durumda. Otel işletmelerinin 
geleceğe hazırlanması ve sürdürülebilir rekabetin sağlanması için 
otomasyon altyapısı büyük önem taşıyor. Bu nedenle şehir otelleri, 
tatil köyleri veya resort fark etmeksizin tüm türlerde tesislerden talep 
alıyoruz. Bu tesislerin sistemlerinin birbirine entegre edilmesini, 
uzaktan izlenmesini, kontrol edilmesini, akıllı odaların oluşturulmasını 
ve diğer denetimlerini sağlıyoruz. Kurulan sistemlerde tesis türüne 
göre birtakım farklılıklar olabiliyor. 

Başta turizm, sağlık, bilişim, gıda ve inşaat sektörleri 
olmak üzere enerji yönetimi, 7/24 servis desteği, bakım 
ve onarım hizmetlerini daha da geliştirerek sürdüreceğiz
Pandemi, başta turizm olmak üzere birçok sektörü olumsuz yönde 
etkiledi ve bir kurumun kriz durumunda esnek ve çevik olabilmesinin 
büyük önem taşıdığını gösterdi. COVID-19’un başlamasıyla birlikte 
Schneider Electric genelinde ülke ve bölge bazında yöneticiler 
kendi kararlarını almak üzere yetkilendirildi. Bu sayede esneklik 
kazanarak koşullara çok daha hızlı yanıt verdik ve daha iyi bir 
performans gösterdik. Kriz süresince birbirimize güvenerek, süreçleri 
sadeleştirerek ve mikro yönetimden kaçınarak birçok ilişkimizi 
güçlendirdik. Bu dersleri almamız ve buna göre gelecekteki çalışma 
yöntemlerimizi geliştirmemiz gerektiği inancıyla da yeni normale dair 
önerilerimizi iş dünyasına sunmayı hedef edindik. Güven, dayanışma 
ve dijitalleşmenin hayati öneme sahip olduğu bu yeni dönemden 
böylece hep birlikte güçlenerek çıkabileceğimize inanıyoruz. Kriz 
boyunca müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın her zaman yanlarında 
olduk ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Enerji 
verimliliği teknolojilerimiz ve dijital dönüşüm çözümlerimiz ile 40 
yıla yakın bir süredir Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. Turizm sektörü 
dahil olmak üzere birçok sektörde çevik ve esnek çözümler üreterek 
enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için inovasyon merkezimiz 
dahil yatırımlarımızı kesintisiz bir şekilde devam ettirmeyi planlıyoruz. 
Pandemi süresince sürdürdüğümüz yatırımlarımıza önümüzdeki 
dönemde de devam edeceğiz. Başta turizm, sağlık, bilişim, gıda ve 
inşaat sektörleri olmak üzere enerji yönetimi, 7/24 servis desteği, 
bakım ve onarım hizmetlerini daha da geliştirerek sürdüreceğiz. 
Aşılama çalışmalarıyla birlikte önümüzdeki dönemde krizin etkilerinin 
azalmasıyla birlikte toparlanmanın başlayacağına, Turizm ve Otelcilik 
sektörünün eski günlerine döneceğine inanıyoruz.

Geleceğin dijital otel odası konseptinde enerji tasarrufu ve 
sürdürülebilirlik sağlayan misafir odası yönetim sistemleri bulunuyor

Enver Önder Kafadar
Schneider Electric, Otel & Sağlık Segment Lideri
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1954 yılında kurulan şirketimiz, ısıtma, soğutma 
havalandırma, su basınçlandırma ve bina 
otomasyon alanlarında faaliyet gösteriyor. 
Bugün; değişen tüketici ihtiyaçları ve beklentileri 
doğrultusunda üstün teknolojili ürünler geliştiren 
Alarko Carrier olarak 5 kıtada 65 ülkeye ihracat 
yaparak global ölçekli projelerle Türkiye’ye 
değer katmaya devam ediyoruz. Müşteri odaklı 
hizmetimizi yurt içinde de sürdürerek ülke 
genelinde 262 bayi, 290 servis ve satış sonrası 
servis ağıyla tüketicisine ulaşıyoruz. 1998 yılında, 
ısıtma ve soğutma alanında dünyanın lider 
kuruluşu Carrier ile eşit oranda ortaklığa giren 
şirketimizin ismi Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. olarak değişti. Tanımlanmış olan esas faaliyet 
alanımız “HVAC” veya yeni gelişen Türkçe karşılığı 
ile “iklimlendirme”dir. “HVAC” hem ısıtma hem 
havalandırma ve soğutma alanlarını kapsıyor. 
Bu alanın tamamlayıcısı olarak hayata geçirilen 
Bina Otomasyon Sistemleri, etkinliği ile büyük 
yapıları; ısıtma soğutma, enerji ve aydınlatma gibi 
fonksiyonlarını kendi kendine ayarlayan akıllı bina 
“intelligent building” haline getirerek, çok farklı 
bir üstünlük algılaması yaratılmasını amaçlıyoruz. 
Alarko Carrier olarak, “Hizmette Üretimde Kalite” 
sloganını içten benimsedik, bu konuda her 
zaman öncü ve yol açıcı olduğumuza inanıyoruz. 
HVAC ürünlerinde Türkiye’nin ve dünyanın 
en önemli üreticilerinden biri olmamızın yanı 
sıra aynı anda bina otomasyon çözümleri de 
sunuyor olabilmemiz, firmamızı pazarda öne 
çıkarıyor. Cihaz tedariki gerçekleştirdiğimiz birçok 
projede aynı zamanda otomasyon çözümleri 
de sunabiliyoruz. Böylece müşterimize komple 
paket çözümler sunarak tek muhatap üzerinden 
sistemlerinin hızlıca devreye alınmasına yardımcı 
oluyoruz. Yaptığımız servis anlaşmaları sayesinde 
sistemlerinin sürdürülebilirliği de garanti altına 
alınmış oluyor. 

Otel yönetim sistemi ile entegrasyon 
sayesinde misafirler odaya gelmeden 
uygun oda sıcaklığı ayarlanabiliyor
Oteller, misafirleri olduğu sürece yaşayabilir. Otel 
sahipleri, misafirlerine sıra dışı bir otel deneyimi 
sunmayı amaçlarken aynı zamanda misafir 
konforu ile enerji verimliliği arasında bir denge 
kurmaları da gerekiyor. Bu dengeyi kurmak için ise 
en büyük yardımcıları bina otomasyon sistemleri 
oluyor. Bu nedenle otel yönetim sistemleri ile 
bina otomasyon sistemlerinin entegrasyonu çok 

büyük bir önem arz ediyor. Otellerde kullanıcı 
konforunu etkileyen en önemli faktörlerin 
başında ise uygun oda sıcaklıkları geliyor. 
Misafirler odaya ilk girdiklerinde temiz ve ideal 
bir ortam sıcaklığı ile karşılaştıkları zaman büyük 
bir memnuniyet yaşıyorlar. Aksi bir durumda 
da büyük bir memnuniyetsizlik gerçekleşiyor. 
Otel yönetim sistemi ile entegrasyon sayesinde 
“check-in” ve “check out” bilgisi bina otomasyon 
sistemine aktarılıyor ve misafirler odaya 
gelmeden uygun oda sıcaklığı ayarlanabiliyor. 
Aynı şekilde oda “check out” olduğunda ekonomi 
moduna alınarak gereksiz enerji tüketiminin 
de önüne geçiliyor. Bu sayede yıllık yüzde 
15’e varan enerji tasarrufundan söz edebiliriz. 
Bilindiği üzere otellerde en çok enerji tüketen 
cihazların başında “Soğutma Grupları” geliyor. 
Otellerdeki doluluk oranları sürekli değişiyor. 
Buna bağlı olarak soğutma yükü de dönemsel 
olarak farklılık gösteriyor. Talebe bağlı soğutma 
suyunun üretimi bir diğer tasarruf noktası olacak. 
Bu konuda sunmuş olduğumuz PlantCTRL 
çözümü ile soğutma suyunun üretimini optimize 
edebiliyoruz. Çoklu çiller uygulamalarında 
oldukça büyük bir enerji tasarrufu avantajı 
sağlıyor. Şirket olarak şehir otellerinden ve resort 
otellerden talepler alıyoruz. Müşteri ihtiyaçlarının 
analizinin, akıllı bina tasarımında projenin 
tanımlanması sürecinde yapılması gerekiyor. Bu 
ihtiyaçlar, müşteri/mal sahibi tarafından algılanan 
ve ifade edilen ihtiyaçlar oluyor. 

Akıllı binalardan “Sağlıklı Binalara” 
geçişten söz etmemiz doğru olacaktır 
Bilindiği üzere Covid-19 virüsü kapalı ortamlarda 
bulaşıyor. Maske, mesafe ve hijyen bizleri Covid-
19’a karşı koruyor, ancak tek başına kapalı 
ortamlarda bu kadarı yeterli değil. Taze havanın 
öneminin altını çizmek istiyorum. Yaşadığımız bu 
dönemde ve daha sonrasında, projelendirme 
aşamasında karışım havalı ısı geri kazanım 
sistemlerden çok taze havalı ısı geri kazanım 
sistemleri tercih edileceğini söyleyebilirim. Artık 
akıllı binalardan “Sağlıklı Binalara” doğru bir 
geçişten söz etmemiz doğru olacaktır. Daha önce 
kurulumunu gerçekleştirdiğimiz otellerdeki ısı 
geri kazanımlı klima santrallerinde otomasyonel 
olarak %100 taze hava ile çalışmasına yönelik 
birtakım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. 
Müşterilerimizden gelen taleplere de bağlı 
olarak birçok yazılım üzerinde düzenlemeler 
yapıldı. Firmamız, yıllar önce duyurduğu “Çevre 
Göstergesi” kavramını geliştirerek, Covid-19 ile 
“İç Mekan Hava Kalite Endeksi” kavramını ortaya 
çıkardı. 

2021 yılında Carrier Ecoenerji çözümlerini 
Türkiye pazarında hayata geçirmek, hedefimiz
Bina Otomasyon ürün ailesi olarak Carrier-
Automated Logic ürünlerinin Türkiye’deki satış, 
kurulum ve satış sonrası hizmetlerini sağlıyoruz. 

Kullandığımız bina otomasyon skadasının adı ise 
WebCTRL (Web tabanlı kontrol). Bu yıl WebCTRL 
Versiyon 8.0 ile hayata geçirdiğimiz Bacnet/
SC (Secure Connect) bağlantısı sayesinde IP 
ağlarda güvenle verilerin taşınmasına olanak 
sağlıyor. Ray tipi montaja uygun PLC modülleri, 
Zone uygulamaları için geliştirilen IP haberleşme 
portuna sahip kontrolcüler bu yıl müşterilerimize 
sunacağımız yeniliklerden biri olacak. Yukarıda 
bahsettiğimiz “İç Mekan Hava Kalite Endeksi” 
Covid-19 pandemisi döneminde kullanılabilir 
bir hale gelecek. Ayrıca, 2021 yılında Carrier 
Ecoenerji çözümlerini Türkiye pazarında hayata 
geçirmek bir diğer hedefimiz. Carrier Ecoenerji 
çözümleri ile Cortix IoT platformu üzerinden 
Ecoenerji Komut Merkezine akan verilerle 
öncelikli olarak sistemlerin çalışma şekli, 
alışkanlıkları ve performansları izlenebilecek. 
Bu veriler ışığında Cortix platformu gerekirse, 
otonom olarak ekipman ayarlarını ayarlayabiliyor 
ve Ecoenerji Komut Merkezinde yer alan 
veri uzmanları, analistler işletme sahiplerine 
proseslerini geliştirmeleri için tavsiyelerde 
bulunabiliyor. Ecoenerji platformunun hayata 
geçirilmesi için işletmede herhangi bir bina 
otomasyon sisteminin bulunması yeterli. Eğer 
yoksa önerilecek yeni altyapılar bu sisteme 
kolayca adapte oluyor. 

Verimlilik konusu önümüzdeki yıllarda 
Bina Otomasyon sistemlerinin ana 
gündemi olmaya devam edecek 
Bir binanın ticari yaşam döngüsünü 
incelediğimizde; üç ile beş yıllık periyot içerisinde 
yüzde 25’lik bir kısmı bina inşaat maliyetleri, 
kalan 25-30 yıllık periyot içerisinde yüzde 75 
kısmı ise işletme maliyetleri olarak ortaya 
çıkmakta. Bina inşaat periyodunda tercih 
edilecek düşük tüketimli verimli cihaz ve sistem 
tercihleri binanın işletme periyoduna olumlu 
katkıda bulunuyor. Dünya genelinde artan enerji 
ihtiyacını durduramayacağız. Ancak bizler işletme 
periyodunda binalardaki enerjiyi kullanma 
şeklimizi değiştirerek enerji verimliliğine katkıda 
bulunabiliriz.  Verimlilik konusu önümüzdeki 
yıllarda Bina Otomasyon sistemlerinin ana 
gündemi olmaya devam edecek. Ayrıca bina 
otomasyon sistemlerinde yetişmiş personel 
bulmanın zorluğu ve verimli bina işletmelerine 
katkısı bilinci ile Ecoenerji IoT çözümlerine olan 
ihtiyacın da artacağını düşünüyoruz. Covid-19 
pandemisi ile şunu öğrendik ki, birçok meslek 
grupları ofis ortamına ihtiyaç duymadan işlerini 
uzaktan gerçekleştirebiliyor. Bununla birlikte 
uzaktan çalışma ile çalışanların motive edilmesi 
ayrı bir konu olacak. Bu nedenle önümüzdeki 
yıllarda yeni ofis projelerinden çok, endüstriyel 
projelerin daha fazla olacağını beklemekteyiz. 

Otel yönetim sistemleri ile bina 
otomasyon sistemlerinin entegrasyonu 
büyük bir önem arz ediyor 

Mesut Karadağ
Alarko Carrier, Bina Yönetim 

Sistemleri Satış Müdür Yardımcısı
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Çalışma hayatımın 10 yıllık kısmı otomasyon 
sektörünün öncü isimlerinden olan bir firmanın 
bünyesinde geçti. 10 yılın sonunda yine bu 
şirketin otomasyon ürünlerine çözüm ortağı 
olmak amacıyla 2012 yılında, BYS Otomasyonu 
kurdum. Hizmet alanımız, geniş bir yelpazeyi 
kapsıyor. Özetlemek gerekirse insanların yoğun 
olarak bulunduğu mekanların tamamı diyebiliriz. 
AVM’ler, oteller, havalimanları, üniversite 
kampüsleri gibi çeşitli kompleks yapıların 
ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin 
otomasyon yönetimini kuruyoruz. Yurt içi ve yurt 
dışındaki mekânlar için yeni sistem kurulumu 
yapıyoruz ya da kullanım ömrünü tamamlamış 
sistemleri revize edip güncelliyoruz ve eski sitemin 
gelişmesini sağlıyoruz. Bunu biraz daha açarsak; 
otomatik kontrol ve bilgisayarlı otomasyon 

sistemleri için projelendirme yapıyoruz. Satış, 
montaj, kurulum, program yazılımı, devreye 
alma, kullanıcı eğitimleri ve sistemlerimizin 
bakım hizmetlerini yürütmekteyiz. Pazarda öne 
çıkmamızı sağlayan yönümüz ise; kurulumunda 
rol aldığımız tüm sistemleri binadaki mevcut 
mekanik cihazların fiziki altyapısına uygun, en 
doğru şekilde çalışabilecek, kolay kullanıma sahip 
olacak ve maksimum enerji tasarrufu sağlayacak 
şekilde tasarlamamızdır.  

Enerjinin en çok tüketildiği cihazların 
yönetimini kişisel inisiyatife 
bırakmak doğru değildir
Oteller gibi büyük, kompleks yapıya sahip 
binaların yönetim giderlerinin en önemli 
kalemi enerji maliyetleridir. Otomasyon 
sistemlerinin en önemli rolü ise enerjinin verimli 
kullanılmasını sağlamaktır. Enerji tasarrufunda 
büyük rol oynayacak olan, sistemde program 
operatörünün verdiği cihazların çalışma saatleri, 
mahallerin set değerleri gibi komutlarıdır. 
Bu anlamda yapılan çalışmaları özetlemek 
gerekirse; örneğin önceden farklı cihaz ve 
sistemlerle kurulmuş bir otomasyon sistemi 
var ve bu sistemin geliştirilmesi gerekiyor. 
Mevcut sisteme yeni cihazlarının kontrollerini 
de ekleyerek enerji tasarrufunu bu şekilde de 
artırabiliyoruz. Micro işlemci tabanlı elektronik 
panellerin gelişimi ve web tabanlı yazılımların 
artmasıyla birlikte sistem dizaynlarında büyük 
gelişmeler yaşandı. Sistemler günümüzde o 
kadar gelişti ki farklı bölgelerdeki otomasyon 
sistemlerinin uzaktan kontrol ve izlemesi, 
internet üzerinden sağlanabiliyor.  Örneğin 

bir otel kampüsündeki birbirinden bağımsız 
binaların tamamının kontrolünü tek merkezden 
yapabiliyoruz. Küçük, büyük fark etmeksizin her 
tür işletmeden talepler alıyoruz. Binalarımızda 
kullandığımız kazan, pompa, klima ve benzeri 
ısıtma soğutma havalandırma cihazlarının 
tamamı yönetilebilirdir. Hatta koridor 
aydınlatmaları, soğuk oda sistemlerini bile 
otomasyon sistemiyle yönetebiliriz. Binanın 
büyüklüğü sadece kontrol edilecek cihaz sayısını 
artırmaktadır. Bu tip enerjinin en çok tüketildiği 
cihazların yönetimini kişisel inisiyatife bırakmak 
doğru değildir. Bu bakımdan küçük büyük 
her binada otomasyon sistemleri, olmazsa 
olmazdır. Covid-19 pandemisi, turizm sektörünü 
olumsuz etkiledi. Yatırımlar durunca ve binaların 
işletimleri devam etmeyince, sistemlerin 
bakımları ya da yeni eklemeler askıya alındı. 
Bu da işlerin büyük oranda azalmasına neden 
oldu. Günün şartlarında ileriyi öngörebilmek 
oldukça zor ama en azından yaptığımız işlerin 
kalitesinin değişmeyeceğini ve kendimizi hep 
geliştireceğimizi biliyorum. Sektöre ilişkin 
konuşacak olursak; günümüzde enerjiyi doğru 
ve verimli bir şekilde kullanmak çok önemli. 
Yaşadığımız dünyanın geleceği ve sonraki nesiller 
için enerji kullanımına çok dikkat etmeliyiz. BYS 
Otomasyon olarak biz bunu çok önemsiyoruz. Şu 
anda kurduğumuz sistemler sayesinde soğutma, 
havalandırma ve ısınma alanında yılda ortalama 
yüzde 15-20 civarında tasarruf sağlanıyor. Bu da 
işletme maliyetlerin düşmesinde etkili oluyor. 
Dileriz ki bu sistemleri kullananlar artar ve enerji 
maliyetlerin azalması sağlanarak enerji tasarrufu 
açısından ülkemize de faydaları olur. 

Firmamız Arı Otomasyon, 1997 yılında bina 
otomasyon sistemleri ve otomatik yangın 
söndürme sistemleri alanlarında faaliyet 
göstermek üzere kuruldu.  Şirketimizin merkezi 
İzmir’de olup, Ankara ve Tiflis-Gürcistan’da de 
şubelerimiz bulunmakta. Çözümlerimiz ve temsil 
ettiğimiz markalarla birlikte Türkiye’nin her yerinde 
ve yurt dışında çok sayıda önemli projelere başarılı 
bir şekilde imza attık. Bina otomasyon sistemleri 
konusunda; HVAC Otomasyon Sistemleri, 
Aydınlatma Otomasyonu Sistemleri, Enerji 
Yönetim Sistemleri alanlarında hizmet veriyoruz. 
Yangın korunum sistemleri kapsamında ise; Yangın 
Söndürme Sistemleri Projelendirme Hizmeti, Sulu 
Söndürme Sistemleri, Gazlı Söndürme Sistemleri, 
Köpüklü Söndürme Sistemleri, Yangın Algılama 
Sistemleri, Yangın Pompaları, Yangın Dolapları ve 
Hidrantlar ve Davlumbaz Söndürme Sistemleri 
konularında tasarım, projelendirme, mühendislik, 
malzeme temini, süpervizörlük ve işletmeye 
alma, montaj ve taahhüt, servis-tamir-bakım 
hizmetleri sunuyoruz. Otomasyon sektöründe; 
fark yaratabileceğimiz en önemli konunun 
hizmet kalitesi ve hizmette devamlılık olduğunun 
bilincindeyiz. Bu sebeple proje grubu, bakım-servis 
grubu, yazılım grubu gibi farklı birimler oluşturduk. 
Bu sayede; müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı 
tepkiyi verebiliyoruz. Müşterilerimizi kurduğumuz 
sistemlerle tek başlarına bırakmamaya; bakım, 

servis gibi hizmetlerle müşterilerimizin yanında 
olmaya gayret ediyoruz. Ayrıca, temsil ettiğimiz 
markalar sektörün önde gelen markalarındandır. 
Pazardaki birçok firmanın aksine ciddi sayıda 
teknik kadroya sahibiz. Yaklaşık 50 kişilik bir ekibiz. 
Arı Otomasyon olarak iş oteli konseptinden, resort 
otellere kadar tüm tip tesislerden talep alıyoruz 
ve hizmet verebiliyoruz. Otomasyon sistemlerinin 
otel işletmeleri açısından önemine bakarsak; 
otellerde bina otomasyon sistemleri öncelikle 
işletme teknik ekibini verimli kullanmak için en 
önemli unsurdur. Bir operatör otelin bütün HVAC-
aydınlatma sistemlerine merkezi bir bilgisayardan 
izleyebilir ve kontrol edebilir. Bakım gerektiren 
yerleri tespit edebilir ve arıza noktalarına anında 
müdahale edebilir. Bunun yanında, enerjiyi 
verimli kullanmak otel işletmesinin giderlerini 
ciddi miktarda düşürecektir. Otomasyon sistemi 
sayesinde işletmeler enerji tüketimlerini izleyebilir 
ve iyileştirmeler yapabilecek hale gelebilir. 
Otomasyon sistemi, otel misafirlerinin konforu 
için mutlaka gereklidir. Örneğin; misafir odasına 
girmeden önce odanın konfor şartlarına getirilmesi 
otomasyon sayesinde sağlanabilir. Covid-19 
pandemisi, sürecinde özellikle resort otellerde 
yatırımlar yavaşladı. Ancak iş amaçlı otellerden 
gelen taleplerde azalma hissetmedik. Ayrıca turizm 
dışında da birçok sektöre (endüstriyel tesisler, 
enerji santralleri, petrokimya tesisleri, devlet 

yatırımları vb.) hizmet verdiğimiz için pandemi 
sürecinde küçülme yaşamadık. Aksine, büyüme 
devam ediyor. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız 
kararlar ile firmamızı sektörde üst sıralara çıkarmayı 
başardık. Yolumuza ve yatırımlarımıza aynı şekilde 
devam ederek sektörün lideri olmak peşindeyiz. 
Bina otomasyonu, Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde önemli bir pazara sahip... Teknolojinin 
gelişmesi, IOT konusunun yaygınlaşması ve 
mevcut pazarın durumu göz önüne alındığında 
uzun yıllar revaçta olan sektörlerden olacaktır. 

Farklı bölgelerdeki otomasyon sistemlerinin uzaktan
kontrol ve izlemesi, internet üzerinden sağlanabiliyor

Savaş Barut
BYS Otomasyon Müh. ve 

İklim. San. Tic. Ltd Şti.

Orhan Ersoy
Arı Otomasyon, 

Otomasyon Grup Yöneticisi

Otomasyon sistemi sayesinde işletmeler enerji tüketimlerini 
izleyebilir ve iyileştirmeler yapabilecek hale gelebilir
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Klima bakımı konusunda uzmanlar uyarıyor. 
Klimaların hayat konforumuzu artırdığını ancak 
gerekli periyodik bakım ve özel temizlikleri 
yapılmadığı takdirde sağlığımızı tehdit eder 
duruma geldiğini belirten Kulak Burun Boğaz 
ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Engin 
Aktaş, güvenli klima kullanımının tek yolunun, 
düzenli klima temizliği olduğunu söylüyor. 
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. 
Fatma Sungur Toksoy ise, bakımı yapılmayan 
klimaların tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıkları 
geliştirebileceğine dikkat çekiyor. “Doğru 
hava hareketi”nin önemini vurgulayan Daikin 
uzmanları, sürdürülebilir taze hava sağlayan 
cihazlarla yapılan temiz havalandırılmanın 
önemine dikkat çekiyor ve rutin klima 
bakımlarının uzman servislerce yapılması 
gerektiğinin altını çiziyor.

Dr. Engin Aktaş: “Güvenli klima kullanımının 
tek yolu, düzenli temizlik”
“Güvenli klima kullanımının tek yolu, klimanızın 
düzenli temizliğinin yapılmasıdır” diyen Dr. Engin 
Aktaş, bunu şöyle açıklıyor: “Temizlenmeyen 
klimalarda üreyen küf mantarları, her 
çalıştırıldığında ortama dağılarak solunum 
yoluyla vücudumuza girer. Bunun sonucu olarak 
alerjik burun, sinüs hastalıkları, alerjik astım, 
daha çok farenjit gibi boğaz enfeksiyonları ve 

özellikle çocuklarda kuru öksürük ve bazen nefes 
darlığıyla seyreden alt hava yolu hastalıkları 
geliştirebilir. Uygun temizliği yapılmayan 
klimalarda üreyen bir başka mikroorganizma 
da bakterilerdir. Bu bakteriler boğaz, sinüs 
ve akciğerlerde enfeksiyon yaratabilir 
ama özellikle klima ortamında üreyebilen 
legionella pneumophila olarak adlandırılan 
bakterinin neden olduğu Lejyoner Hastalığı, 
akciğerde zatürreye neden olur ve oldukça 
ciddi seyreden bir hastalıktır. Klimanın rutin 
temizlik ve bakımı yapılarak bu risklerin önüne 
geçilebilir.” Klimaların temizliği iyi yapılmazsa ve 
iyi dezenfekte edilmezse lejyoner hastalığına 
sebep olan legionella pneumophila ve başka 
bakterilerin gelişebileceğiniz söyleyen Göğüs 
Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fatma 
Sungur Toksoy, alerjik hastalıklara ek olarak 
viral üst solunum yollarında artış, tüberküloz 
gibi bulaşıcı hastalıkların gelişebileceğine dikkat 
çekiyor.

Bakımlar mutlaka uzman yetkili servisler 
tarafından yapılmalı!
Ev veya ofislerdeki klimaların yılda en az 1 kez 
bakımının yapılmasının, cihazların performansı 
ve enerji tasarrufu açısından büyük önem 
taşıdığını söyleyen Daikin uzmanları, bakımların 
uzman yetkili servisler tarafından yapılması 
gerektiğinin de altını çiziyor. Klimaların yılda 
en az 1 kere rutin bakımının yapılması, cihazın 
verimli şekilde çalışmasına olanak verirken bir 
dizi avantajı da beraberinde getiriyor. Filtresi 
tıkalı klimaların performansının düştüğünü 
söyleyen Daikin uzmanları, böyle bir durumda 
cihazın kullandığı elektrikle doğru orantılı 
olarak ısıtma/soğutma yapamayacağını, bunun 
da yüksek elektrik faturası anlamına geldiğini 

belirtiyor. Uzman yetkili servislerce sağlanan 
klima bakımları hem cihazların ömrünü uzatıyor 
hem de enerji tasarrufu açısından büyük 
avantajlar sağlıyor.

Daikin’in “flash streamer” teknolojisi ile 
üretilmiş olan patentli teknolojileri, 
havayı temizler
Daikin Türkiye Satış Danışmanlık Departman 
Müdürü Turgay Yay, Daikin ürünlerinde kullanılan 
filtreler ve Ar-Ge çalışmaları hakkında şu bilgileri 
veriyor: “Oldukça gelişmiş filtrasyon prosesi 
sayesinde havayla taşınan yüzde 99’a varan 
bakteri, mantar, küf gibi askıdaki partikülleri 
tutuyor ve gideriyorlar. Flash stream teknolojisi, 
evde ve ofislerde kullandığımız hava temizleme 
cihazlarımızda yaygın olarak kullandığımız 
filtre kademesi. Virüsler ona yönleniyor, 
o da hapsediyor. Ürünlerimizde akıllı göz 
sistemlerimiz var. Bu sistem ile oda içerisindeki 
hava dağılımı insanların üzerine üflenmiyor; 
insanların üzerinden dolaylı olarak geçiyor. 
Daha konforlu bir hava ile klimatize edilmiş 
oluyorlar. Varlık sensörümüz, içeride kimse 
yoksa klimayı bekleme konumunda çalıştırıyor. 
Nem konusunda Ururu Sarara klimalarımız çok 
gelişmiş. Dünyada hava temizleme teknolojisi 
ile taze hava seçeneğini bir arada sunabilen tek 
klima. Cihaz hem taze hava veriyor hem de oda 
içinde virüs seyreltisini azaltıyor. Bu özellikler 
birçok ticari klimamızda da var. Elbette pandemi 
süreciyle birlikte hem cihazlar hem sistemler 
yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. 
Biz Daikin olarak ürün gamı çok geniş olan 
markalardan biriyiz. Bu anlamda Ar-Ge’miz 
sektöre de yön verecek geliştirmeler yapmaya 
devam edecek.”

Alanında 2021’in dünyadaki ilk ve tek 
büyük fuarı Zuchex, yerli üreticilerin yeni 
sezon HORECA koleksiyonlarını sektörün 
beğenisine sunacak. 16-19 Eylül tarihlerinde 
31’incisi düzenlenecek fuarda, otel, restoran 
ve kafelerin ihtiyaç duyduğu mutfak ürünleri, 
masa üstü sunum ve servis ekipmanları 
ile aksesuar setlerine yönelik kurumsal 
çözümler vitrine çıkacak. Zuchex 2021’i 
ziyaret eden turizm sektör profesyonelleri, 
alanlarıyla ilgili yerli ürünleri detaylı inceleme, 
yeni koleksiyonları birebir yerinde görme ve 
üreticilerle doğrudan ticaret yapma fırsatı 
bulacak. Tarsus Turkey Fuarcılık tarafından 
T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden 
ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER 
(Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB’in 
destekleriyle düzenlenecek olan fuarda, 

Türkiye’nin ve dünyanın lider markaları, 
sofra ve mutfak eşyalarından, elektrikli 
ev aletlerine, çelik mutfak eşyalarından 
dekoratif ev aksesuarlarına, ev tekstilinden 
cam, porselen ve seramiğe, plastik ev 
gereçlerinden, aydınlatma ve banyo & mutfak 
aksesuarlarına kadar en yeni koleksiyonlarını 
bir arada sergileyecek. Milyarlarca 
dolarlık ticaretin beklendiği uluslararası 
organizasyon, 16 – 19 Eylül tarihlerinde 
Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek. Zuchex 
2021, ev ve mutfak eşyası üreticilerinin 
yanı sıra HORECA üretimi yapan çoğunluğu 
yerli üreticilere de ev sahipliği yapacak. 
Türkiye ekonomisinin en önemli ihracat 
kalemlerinden birisi olan turizm sektörü, 
ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve ekipmanları, 
katılımcıları arasında ev ve mutfak eşyaları 

sektöründe faaliyet gösterip aynı zamanda 
HORECA üretimi gerçekleştiren firmaların 
da yer aldığı Zuchex 2021’de bulabilecek. 
HORECA satın almacıları, Zuchex 2021’de 
bir taraftan ihtiyaçlarına yönelik ürünleri 
tedarik edebilecekleri firmalarla bir araya 
gelirken, diğer yandan mutfak ve sunum 
ekipmanlarına yönelik inovatif ürünleri ve 
yeni koleksiyonları yerinde görebilecek.

Bakımı yapılmayan klimalar sağlığımızı tehdit ediyor

Yerli HORECA ürünleri uluslararası Zuchex’te sergilenecek
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Alman devi Kärcher, dünyada bir ilke daha imza atarak temizlik teknolojilerinde öncü konumunu 
güçlendirdi. Kärcher’in yeni geliştirdiği teknolojisiyle aplikasyon entegreli basınçlı yıkama makinesi 
K7 Smart, kullanıcılarını hangi alanı nasıl temizlemeleri konusunda yönlendirirken, üstün temizliği 
maksimum verimlilikle sağlıyor. Aplikasyon bağlantılı ilk basınçlı yıkama makinesi olan K7 Smart, 
uygulama üzerinden kontrol edilebilme seçeneği ile olağanüstü bir konfor da sunuyor. Uygulama 
üzerinden basınç ayarını bile kontrol edebilme imkanı sunan cihazda ekstra güç için Boost modu 
da bulunuyor. Boost modunda 30 saniye boyunca uygulanacak olan basınçla, inatçı kirlerden eser 
bırakmıyor. Püskürtme tabancası veya aplikasyon ile etkinleştirilebilen Boost modu ile her türlü 
kir sorun olmaktan çıkıyor. Smart Control püskürtme tabancası, 3’ü 1 arada Multi Jet püskürtme 

borusu ve Plug ’n’ Clean deterjan sistemi gibi akıllı ekipman ayrıntılarıyla, temizlikte çıtayı yükselten K7 Smart akıllı telefonlardaki “Kärcher Ev & Bahçe” 
uygulamasına bağlanmanızla birlikte size yepyeni deneyimler yaşatmaya başlıyor. Aplikasyondaki “uygulama danışmanı”, temizlenecek nesne veya zemin 
için pratik ipuçları ve püf noktalarını paylaşarak daha verimli sonuçlar almanıza destek oluyor.

Tarsus Turkey tarafından, Süs Bitkileri 
Üreticileri Alt Birliği’nin (SÜSBİR) iş birliğinde 
Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek 
The Flower and Plant Show, en yeni peyzaj 
tasarımlarına ve 2022’in peyzaj trendlerine 
ev sahipliği yapacak. Tarsus Turkey Fuarlar 
Direktörü Ebru Causey, 11 – 13 Kasım 
tarihlerinde 12’ncisini düzenleyecekleri 
organizasyonda, turizm sektör temsilcilerine 
yönelik sergilenecek ürün ve hizmetlere ilişkin 
bilgi verdi. “Fuarda, oteller için yemyeşil, 
doğal ve göz alıcı peyzaj çözümlerine yönelik 
farklı çiçek türlerinden iç ve dış mekan süs 
bitkilerine, fide ve tohumlardan dikey bahçe 
uygulamalarına, egzotik ağaçlardan sulama 
ekipmanlarına ve bahçe aksesuarlarına kadar 
pek çok yenilik sergilenecek” diyen Causey, 

turizm sektör temsilcilerini Kasım ayındaki 
The Flower and Plant Show’a davet etti. 
2020 yılını toplam 1 milyar 658 milyon 597 
adet üretim ve 83 ülkeye 107 milyon dolarlık 
ihracatla kapatan yerli üreticiler bölgesinin en 
etkili ihtisas fuarı The Flower and Plant Show 
buluşmasına hazırlanıyor. Süs bitkileri ve 
peyzaj sektöründeki lider firmaların şimdiden 
yerini aldığı organizasyonda, katılımcılar, 
30 bin metrekare alanda yeniliklerini 
sergileyecek. The Flower and Plant Show 
2022’yi aralarında turistik tesisler, belediyeler, 
kamu kurumları, inşaat ve peyzaj proje 
firmaları, yapı marketler, şehir planlamacıları 
ve mimarların da olduğu 15 bin profesyonelin 
ziyaret etmesi bekleniyor. 

Kärcher, temizlik teknolojilerinde dünya çapında 
bir ilke daha imza attı

Turizmciler, 2022 peyzaj trendleriyle
The Flower And Plant Show’da tanışacak

Kärcher, müşteri memnuniyetinde çıtayı yükseltti   
Kärcher, Türkiye’de müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarıyla 
sektöre örnek oluyor. karcher.com üzerinden, Ev & Bahçe 
kategorisinde yapılan alışverişlerde koşulsuz iade süresini 30 güne 
çıkaran Kärcher Türkiye, teknik servis ekibi ile de tüketicilerinin 
kapısına kadar giderek bedelsiz hizmet veriyor. Kärcher Türkiye 
Genel Müdürü Gökhan Gökmen, müşteri memnuniyetine verdikleri 
önem nedeniyle bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini 
söyleyerek, bu alanda da mükemmelliği sağlamayı amaçladıklarını 
aktardı. Gökmen, Kärcher Türkiye’nin müşteri memnuniyetinde 
çıtayı yükselterek, sektöre de öncülük ettiği yeni çalışmaları ile ilgili 
şu bilgileri verdi: “Kärcher olarak tüketicilerimize onların hayatlarını 
kolaylaştıracak çok çeşitli, inovatif ürünler sunuyoruz. Ürünlerimizle 
ilgili tüketicilerimizin mutluluğu bizleri de çok sevindiriyor. Ancak 
sorumluluğumuzun onları sadece Kärcher’in mükemmel ürünleri 
ile bir araya getirmekle bitmediğini biliyoruz. Dolayısıyla satış 
sonrası hizmetlerde de mükemmellik önemli. Bu anlayışla web 
sitemizden yapılan alışverişlerde koşulsuz iade sürecini 30 güne 
çıkardık. Ayrıcakarcher.com’dan ürün alan ancak teknik bir sorunla 
karşılan tüketicilerimizin sorunlarını onları yormadan çözmek adına 
da adreslerine gidiyor, ürünü kapıdan teslim alıyor, servis hizmetini 
sağladıktan sonra yine kendilerine teslim ediyoruz. Bu süreçte 
müşterilerimizden hiç bir bedel de talep etmiyoruz.”

Kärcher’den tüketicilerine daha 
güvenli ve konforlu hizmet için 
yeni bir iş birliği
Kärcher karcher.com üzerinden 
alışveriş yapan tüketicilerine 
daha güvenli ve konforlu bir 
hizmet vermek için Kolay 
Gelsin ile yeni bir işbirliğine 
imza attı. Söz konusu işbirliği 
ile müşteri deneyimini daha 
da iyileştirmeyi amaçladıklarını 
aktaran Kärcher Türkiye Genel 
Müdürü Gökhan Gökmen şu 
bilgileri verdi: “Müşterilerimizin 
www.karcher.com’dan yaptıkları alışverişlerde paketlerinin daha 
güvenli taşınmasını sağlamak istedik. Bu iş birliği ile pandemi 
sürecini yaşadığımız şu dönemde her şeyden önce tüketicilerimize 
paketlerinin yüzde 70 daha az temasla ulaşmasını sağlamış olacağız. 
Bu iş birliği ile siparişlerin ertesi gün teslimatını sağlarken, Temmuz 
ayından başlayarak da İstanbul’daki siparişleri, sipariş verilen gün 
içinde teslim ediyor olacağız. Üstelik müşterilerimiz siparişlerinin 
teslimatını canlı olarak uygulama üzerinden telefonları aracılığıyla da 
takip edebilecekler.”

Gökhan Gökmen

Ebru Causey
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Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD), Türkiye’de sunulan 
çağrı merkezi hizmet kalitesinin uluslararası 
standartlara ulaşması için yaptığı çalışmalar 
kapsamında, Bureau Veritas iş birliğiyle ISO 18295-1 
Müşteri İletişim Merkezi Standardı’nı tüm sektörde 
yaygınlaştırmaya devam ediyor.  Müşteri iletişim 
merkezlerine ilişkin tüm süreçlerin denetlendiği ve 
değerlendirmeleri başarıyla tamamlayan şirketler 
arasına son olarak Yataş da katıldı. Yataş’ın almaya 
hak kazandığı ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezi 
Standardı Belgesi, ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Rengin Ağılönü tarafından Yataş Müşteri Hizmetleri 
Yöneticisi Bahar Dinç’e takdim edildi. ÇMD Yönetim 
Kurulu Başkanı Rengin Ağılönü, belgelendirme sürecini 
başarıyla tamamlayan Yataş’ı tebrik ederken, sektörün 

sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için hizmet standartlarının belirlenmesine büyük 
önem verdiklerini, bu anlamda ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezi Standardı’nın 
özel bir rol üstlendiğini belirterek, “Çağrı merkezlerindeki süreçleri kapsamlı bir 
şekilde ele alan bu standartlar, firmalar için hem bir rekabet unsuru oluşturuyor hem 
de onları hizmet kalitelerini artırmaları yönünde motive ediyor” diye konuştu.  Yataş 
Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Bahar Dinç ise “Amacımız, müşteri hizmetlerimiz ile 
temasa geçen tüm müşterilerimizin kusursuz bir deneyim yaşaması için yaptığımız tüm 
çalışmaları bu belge ile tescil ettirmenin yanı sıra müşteri memnuniyetini esas alan bu iş 
modelimizin dışardan, profesyonel kurum tarafından da değerlendirmesi idi.  Kovid-19 
salgını döneminde de çağrı merkezi sektörüne değerleri katkıları olan Derneğimizin 
yönlendirmelerine çok güvendiğimiz için, süreci onlarla yürütmeyi tercih ettik” dedi. 
Bu standartla birlikte global bir çağrı merkezi olmak yolunda önemli bir adım attıklarını 
ifade eden Dinç, sözlerine şöyle devam etti: “Teknolojik alt yapı, insan kaynakları ve idari 
süreçler, müşteri hizmetleri süreçleri başlıklarında denetime girdiğimiz bu standardın 
iyileştirme tavsiyeleri sayesinde, daha iyisini yapabilmek için yeni partnerler veya yeni iş 
süreçlerini gündemimize aldık.”

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, 
dikkatleri kapalı alanlardaki hava temizliği ve kalitesinin 
önemine yoğunlaştırdı. Form, iklimlendirme sistemleri 
alanında 55 yılı aşkın birikimi ve Ar-Ge’ye verdiği 
değerle günümüzün hızla değişen şartlarına uygun 
çözümler sunabilmek amacıyla NEFFES Antiviral Hava 
Temizleyici’yi geliştirdi. NEFFES, havada tutunan ve 
etkisizleştirmesi en zor mikroorganizmalardan mantarın 

yanı sıra yenidoğan sağlığını tehdit eden Serratia marcescens gibi 
bakterileri etkisizleştirmede yüksek teknolojisiyle üstün bir performans 
kaydediyor. NEFFES, bu performansıyla sektörde Sağlık Bakanlığı onaylı 
akredite test merkezlerinden tam not almaya devam ediyor. Mevcut 
teknolojisiyle virüslerin DNA/RNA hücre yapılarını kalıcı şekilde bozarak 
Covid-19 gibi virüslerin de havada tutunmasını büyük oranda engelleyen 
NEFFES; mantar, küf gibi zararlı organizmaların oluşumunu da önlüyor. 
NEFFES’in mantar karşısındaki etkinliğiyle ilgili testler yapan Sağlık 
Bakanlığı onaylı Egemikal Analiz firması, cihazın etkisizleştirilmesi en 
zor mikroorganizmalardan olan mantarlara karşı etkili olduğunu ortaya 
koydu. Böylelikle NEFFES’in mantarla ilgili hava dezenfeksiyon testlerini 
geçen ülkemizdeki ilk ve tek ürün olduğu kanıtlandı. Havadaki mantar 
dezenfeksiyon testlerine göre NFS-1000 modelinin 60 dakikada havadaki 
mantarları yüzde %99.99 (Log 4) oranında temizlediği belgelendi.

Çağrı Merkezleri Derneği aracılığıyla 
Yataş müşteri hizmetlerinin kalitesi 
tescillendi

NEFFES mantar ve bakteri dezenfeksiyon testlerinden tam not aldı 

Form Şirketler Grubu güvencesi ve Japon 
Mitsubishi Heavy ortaklığında kurulan Form 
MHI Klima Sistemleri, yeni nesil çevre dostu R32 
soğutucu akışkanlı Multi Split klimalarıyla son 
teknoloji iklimlendirme çözümleri sunuyor. R32 
soğutucu akışkan, daha yüksek enerji taşıma 
kabiliyetiyle daha az akışkan şarjı gerektiriyor ve 
R410A soğutucu akışkana kıyasla üçte bir oranında 
daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip.  
Çevreci R32 ile çalışan ürünler, çok daha düşük 
enerji tüketimine karşın daha yüksek performans 
sağlıyor. Mitsubishi Heavy Multi Split klimalar, 
4 kW ve 12.5 kW arasında farklı kapasitedeki 
dış üniteleri ile altı odanın iklimlendirmesini 
bağımsız olarak sağlayabiliyor. Duvar, gizli kanal, 
dört yöne üflemeli kaset gibi iç ünite modelleri 
ile farklı mekan tiplerine yönelik özelleştirilmiş 
çözümler sunuyor. Soğutucu akışkan olarak R32’yi 
kullanan bu üniteler, 2 kW’dan 7.1 kW’a kadar 
farklı kapasiteleriyle, patentli ve ödüllü İtalyan 
tasarımlarıyla konut ve projelere değer katıyor. 

Merkezi İklimlendirmede Yüksek 
Teknolojili Çözüm: Clivet Santrifüj Chiller 
55 yıllık tecrübesi ve güçlü iş ortaklıklarıyla 
iklimlendirme sektörünün öncü firması 
Form’un iştiraki Form Endüstri Ürünleri, 
Clivet soğutma grupları ile merkezi 
iklimlendirme ihtiyaçlarına verimli ve işlevsel çözümler sunuyor. 
Clivet Santrifüj Kompresörlü Soğutma Grupları, güçlü performansı ve 
verimliliğiyle fark yaratıyor. Clivet santrifüjlü gruplar, yüksek soğutma 
kapasitesi, verimlilik değerleri ve patentli yeni özellikleri ile dikkat çekiyor. 
600 kW ile 10.550 kW arasında yüksek kapasiteye ve 6.58’e kadar COP, 
10.69’a kadar IPLV verimlilik değerlerine sahip. Aynı zamanda 20’den 
fazla patenti ve AHRI sertifikası bulunuyor. LEED sertifikası için de 
kullanıldığı projeye değer kazandırıyor. Clivet santrifüj gruplar, iki kademeli 
kompresör ve Back to Back Impeller dizaynı ile daha basit bir tasarıma ve 
daha az hareketli parçaya sahip olduğu için benzersiz doğrudan tahrikli 
kompresör güvenilirliği ve daha uzun bir kullanım ömrü sağlıyor. VFD 
frekans inverterli kompresör ile soğutma grubu düşük yüklerde kalkış 
yapabiliyor ve kısmi yüklerde yüksek verimli çalışabiliyor. İki kademeli 
sıkıştırma çevrimi ile enerji verimliliği %6 artıyor ve tek kademeli 
kompresörlü modellerinin aksine, işletme masraflarını azaltıyor. 

Mitsubishi Heavy, 
iklimlendirme sektöründe 
yeşil dönüşüme öncülük 
ediyorRengin Ağılönü
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“Daima Senden 
Yana” mottosuyla 
iklimlendirme 
sektöründeki 
üretimlerine üstün 
teknolojili ürünlerle 
devam eden Airfel, 
yeni ürünü ‘Maestro 
Smart Premix’ tam 
yoğuşmalı kombi 
ile sektöre yepyeni 
bir anlayış getiriyor. 
Türk ve Japon 
mühendislerinin 
ortak AR-GE çalışmasıyla üretilen özel eşanjör ve elektronik karta 
sahip olan cihaz, kompakt yapısı ve göz alıcı cam paneliyle estetik 
bir görünüm sergilerken, üstün özellikleriyle de dikkat çekiyor. 
Airfel ailesinin yeni üyesi Airfel Maestro Smart Premix dahili 
online kontrol ve oda termostatı ile uzaktan kontrol edilebilen 
akıllı modlara sahip bir cihaz olarak daima teknolojiden yana. 
Cihaz, Airfel Scala Digital Termostat ürünle birlikte tüketiciye 
sunuluyor. Bunun için ekstra bir ödemeye gerek kalmıyor. 
Akıllı telefonlara indirilebilen Airfel aplikasyonu (Airfel App) ise 
tüm özelliklerin kullanılmasına olanak tanıyor. Bu uygulama ile 
haftalık/günlük programlamaların yapılması, evde olup olmama 
durumuna göre cihazınızın uzaktan ayarlanabilmesi, dış hava 
sıcaklığının takip edilebilmesi, tasarruf miktarını grafik olarak 
görülmesi ve ayarlanan mesafeye göre cihazın otomatik olarak 
açılıp-kapanması mümkün oluyor. Airfel Maestro Smart Premix, 
28 kW’da 1:7 geniş modülasyon aralığı ile de rakiplerinden 
ayrışıyor. İhtiyaca göre brülör gücünün ayarlanması anlamına 
gelen bu özellik, cihazın dur/kalk çalışmasını engelleyerek ısıtma 
konforunu artırıyor ve sistem kayıplarını minimize ediyor. Sistem 
aynı zamanda ateşleme sırasında ekstradan oluşan zararlı 
madde emisyonlarını etkisizleştirirek daimi konfor ve tasarruf 
sağlıyor. ErP’ye göre yüzde 94 verime sahip olan Airfel Maestro 
Smart Premix, hızlı ve kolay bakım avantajı, kolay anlaşılabilir ve 
rahat kullanılabilir kumanda paneliyle tüketici ve çevre dostu bir 
cihaz olarak öne çıkıyor. Konvansiyonel kombilere göre karbon 
emisyonu düşük olan cihaz çevreyi korurken, aynı nedenden 
dolayı da yüzde 30 daha tasarruf sağlıyor. 

Airfel Maestro Smart Premix 
ile “Daima Senden Yana” 

TEDARİKÇİLER HABERLER

Samsung Electronics Türkiye’de 2013 yılından bu yana satış sonrası hizmetler departmanında çeşitli 
pozisyonlarda yöneticilik yapan Erbil Topgül,  Satış Sonrası Servis Direktörü olarak atandı. İş hayatına 2005 
yılında başlayan Topgül, 16 yıllık kariyeri süresince uluslararası şirketlerde müşteri hizmetleri, satış sonrası 
hizmetler ve müşteri deneyiminden sorumlu ekiplerin yönetiminden sorumlu oldu. Müşteri deneyimi 
gelişimi,  verimlilik artışı, alternatif satış kanalları ve müşteri memnuniyeti artışı üzerine çeşitli projeleri 
hayata geçiren Topgül’ün bazı çalışmaları ulusal ve uluslararası çapta ödüllere layık görüldü. Topgül, 
Samsung Electronics Türkiye’de ise son olarak Müşteri Deneyimi Gurup Müdürü olarak görev yapıyordu. 
MBA derecesine sahip olan Erbil Topgül, halen Maltepe Üniversitesi’nde işletme doktora eğitimine devam 
ediyor.

Bosch, EasyControl Akıllı 
Oda Kumandası Doğalgaz 
faturalarında tasarruf sağlıyor

Samsung Electronics Türkiye’de Satış Sonrası 
Servis Direktörlüğü’ne Erbil Topgül getirildi

Hayatını kolaylaştıran ürünler geliştiren Bosch Termoteknoloji, 
hem oda sıcaklığı hem de dış hava sıcaklığına göre ayarlanabilen 
EasyControl akıllı oda kumandası ile evlere hem teknolojiyi 
hem de konforu getiriyor. Akıllı teknoloji, bağlanabilirlik, 
verimli ısı düzenlemesi ve yüksek çalışma konforu, Bosch’un 
akıllı EasyControl oda kumandasında tek bir cihazda birleşiyor. 
EasyControl oda kumandasının sistemine kayıtlı kullanıcıları 
akıllı telefonlarından tespit edebilmesi sayesinde kullanıcılar 
evden çıktıklarında ısıtma otomatik olarak azalıyor. Böylece 
ısıtma maliyetleri yüzde 21’e kadar azalıyor. İlgili uygulama 
ve Bosch’un akıllı radyo kontrollü radyatör termostatları ile 
birlikte, EasyControl sayesinde kullanıcılar istedikleri sıcaklığı 20 
odaya kadar ayrı ayrı ayarlayabiliyor ve mevcut gereksinimlere 
göre uyarlayabiliyor. En önemli fonksiyonlar doğrudan renkli 
dokunmatik ekrandan kontrol edilebiliyor. Tüm ayarlar iOS 
veya Android işletim sistemlerini kullanan akıllı telefonlar 
için Apple App Store ve Google Play Store’da ücretsiz olarak 
bulunan Bosch EasyControl uygulamasında da bulunuyor. 
Modülasyonlu teknolojisi sayesinde sunduğu verim ile doğalgaz 
kullanımında verimlilik sağlayan EasyControl; WiFi (kablosuz) 
ağa bağlanarak Bosch Control mobil uygulaması ile internet 
üzerinden kombi nerede olursa olsun kontrol ede-bilme imkânı 
da sunuyor. Mobil uygulama üzerinden kendiliğinden öğrenme 
modunun aktifleştirilmesiyle birlikte kombinin zaman programı 
7 gün boyunca takip edilip kaydediliyor. Böylelikle kullanıcıların 
bireysel günlük rutinleri EasyControl Akıllı Kumandası tarafından 
tanınıyor ve buna bağlı olarak en uygun sıcaklık otomatik olarak 
ayarlanabiliyor
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TEDARİKÇİLERMAKALE

Mert Tanol / WeBee Bölge Müdürü

Otel Endüstrisinde Dijitalleşme Dönemi

Kesintisiz, temassız ve deneyim odaklı 
platform WeBee, otel endüstrisinin 
dijitalleşmesine büyük katkı sağlıyor.
Küresel pandemi nedeniyle dünyada ve 
ülkemizde pek çok sektör etkilendi. Bunların 
arasında öne çıkanlardan biri elbette turizm 
sektörü… Dünyadaki Covid-19 kapanmaları 
ve diğer pandemik kısıtlamalar hafiflemeye 
başlasa bile otel misafirleri korona virüsü 
ile fiziksel temas noktalarının potansiyel 
risklerinin farkına vardı ve temassız deneyim, 
otel misafirlerinin ve seyahat endüstrisinin 
öne çıkan konusu haline geldi. Artık 
misafirler, başka hiçbir yere dokunmadan 
cep telefonuyla her bilgiye ulaşmak istiyor. 
Bu yeni davranışla, otelciler konaklama 
deneyiminin misafirler veya personel için 
risk oluşturabilecek herhangi bir unsurunu 
ortadan kaldırmak için yeni çözümler arar 
hale geldi. Dijitalleşme son yılların yükselen 
konusu olmasına rağmen pandemi bu ihtiyacı 
zorunlu hale getirdi. 

Biz WeBee platformu olarak aslında bu 
değişen dijitalleşme ihtiyacını pandemiden de 
önce görerek, 2016 yılından bu yana otelciler 
ve misafirleri arasında anlamlı bir dijital 
köprü kuran, global anlamda pazardaki en iyi 
misafir etkileşim platformu geliştiricilerinden 
biri olduk. Amacımız ve çıkış noktamız, otel 
sahiplerinin iletişimini, pazarlamasını ve 
otel personelinin iş akışını dijitalleştirerek 
hayatlarını kolaylaştırmak. Mobil 
uygulamamız ile konaklama deneyiminin tüm 
aşamalarında otel misafirlerinin etkileşimini 
ve misafir memnuniyetini en üst düzeye 
çıkarmaya odaklandık.

Dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından yürütülen 
araştırmalar bize aslında misafir ihtiyaçlarının 
ne kadar değiştiğini gösteriyor:  Örneğin 
artık misafirlerin yüzde 73’ü otelin olumlu 

tüketici yorumları ve yüksek puanlar almasını, 
yüzde 63’ü otellerin konaklama sırasında 
kendileriyle iletişime geçilmesini, ortalama 
yüzde 59’u dijital ödeme, kapı açma, check-
in / check-out gibi temassız işlemler ve en 
önemlisi yüzde 50’si ise otel tarafından satın 
alma geçmişlerine göre kişiselleştirilmiş 
hizmetler sunulmasını istiyor.

WeBee’nin Platformu olarak tam burada 
yeni beklentiler ile buluşuyoruz. WeBee 
Uygulaması ile otel misafirleri, temassız 
check-in ve check-out, oda içi yiyecek ve 
içecek siparişleri, anahtarsız oda girişi, 
personel ile çevrimiçi mesajlaşma ve mobil 
ödeme yapabilir ve otelciler, temassız misafir 
deneyimi ile sosyal bir mesafe ve güvenlik 
alanları sunabilir. Otel yöneticileri, dil 
engeli olmaksızın konaklama sırasında veya 
sonrasında konuklarla etkileşim kurabilir, 
konaklama sırasında veya konaklama sonrası 
anketlerle olumlu yorum puanlarını artırabilir. 
Veri analizi tarafında, otelciler, konuklarını 
daha iyi tanımak ve oda içi yemek, ek hizmetler 
ve satışları artırma hedefli kampanyalarla 
gelirlerini artırmak için konuklara yönelik 
akıllı pazarlama verilerine ulaşabilir ve 
doğrudan push pazarlama ile daha iyi ve 
kişiselleştirilmiş etkileşimle mutlu misafir 
deneyimleri yaratabilir. Misafir taleplerini 
artık App’ten alıp bunları WeBee’nin Personel 
Uygulaması ile karşılayan otel işletmecileri, 
günlük iş akışlarını otomatize ederek daha 
etkin bir sürece sahip olacaklar. WeBee 
Personel Uygulaması hem masaüstü hem 
de mobil olarak kullanılabilir, böylece otel 
çalışanlarının verimliliği artar ve doğrudan 
mesajlaşma sistemi ile telefon trafiğini azaltır. 

Teknoloji Misafir Güvenini Artırıyor
İnsanlar artık çevrimiçi olmuyor. İnsanlar 
çevrimiçi yaşıyor ve bu davranış değişikliği, 
müşteri yolculuğunu yüzlerce küçük karar 
verme anlarına bölmüş durumda. Ürünümüzü 
bu düşünceyle oluşturduk. Biz WeBee olarak 
otelcilerin her zaman doğru anda doğru yerde 
olmasını sağlıyoruz; mesela misafirler bir 
hizmet satın alma, yemek sipariş etme veya 
deneyimlerini gözden geçirme konusunda karar 
verirken... WeBee olarak pazarda ilk misafir 
deneyimi geliştiricilerinden biriyiz. WeBee, 
salgından önce bile otelciler ve konuklar arasında 
dijital bir köprü oluşturmak için çalışıyordu.

Yine yurt dışında büyük raporlama firmalarından 
birinin yaptığı ankete göre beş gezginden derdi 
teknolojinin önümüzdeki 12 ay içinde seyahat 
etme konusundaki güvenlerini artıracağını 
söylüyor. Sosyal mesafe için, otel misafirleri 
artık tam olarak WeBee platformunun sunduğu 
çözümleri talep ediyorlar: Dokunmatik check-
in ve check-out gibi daha temassız deneyimler, 
oda servisi yiyecek ve içecek siparişleri, odaya 
anahtarsız giriş, mobil ödeme ve daha fazlası. 
Bu dijitalleştirilmiş değişiklikler, otel sahiplerinin 
kaldıkları süre öncesinde, sırasında ve 
sonrasında katılım yoluyla misafirlerinin güvenini 
kazanmalarına yardımcı oluyor. Platformumuzun 
yardımıyla konuklar tatmin edici, kişiselleştirilmiş 
bir deneyim elde ediyor ve otelciler, büyük 
verileri akıllı verilere dönüştüren dijitalleştirilmiş 
bir iletişim, pazarlama ve otel personeli iş akışı 
kazanıyor. Hiç kimse geleceği öngöremezken 
seyahat ve konaklama şirketlerinin bundan 
sonra gelecek her şeyi inşa etmesine yardımcı 
olmaktan heyecan duyuyoruz.

MİSAFİR
KONAKLAMA
DENEYİMİnİZİ
BAŞTAN
YARATIYORUZ
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Doğal ve tarihi zenginlikleriyle Bolu, 
kış turizminden termal turizme, 

doğa ve yayla turizminden gastronomi 
turizmine, kültür ve inanç turizminden 
toplantı ve kongre turizmine kadar geniş bir 
yelpazede turizm imkanlarına sahip. Turizm 
hareketi dört mevsim sürdürülebilecek 
bir potansiyele sahip olan Bolu’nun tesis 
ve yatak kapasitesi, şehrin bir destinasyon 
olarak markalaşmasını sağlama yönünde 
yeterli değil. Bugün 9 bin civarında olan yatak 
kapasitesinin 20 binlere çıkmasıyla kente 
gelen turist sayısının artacağı belirtiliyor. 
Şu anda KTKGB (Kültür ve Turizm Koruma 
ve Gelişim Bölgeleri) planlama sürecine 

bulunan Bolu’da süreç tamamlandığında 
yatırımların başlaması bekleniyor. 

Doğanın renkleri Bolu’yu sarmalıyor
Tabiat varlıklarıyla doğa ve kış 
turizminde öne çıkan Bolu’da kayaktan 
doğa yürüyüşlerine uzanan pek çok 
aktivite yapmak mümkün… Abant 
Gölü Tabiat Parkı, açık hava sporları, 
Aladağ Göleti, Akkaya Travertenleri, 
yaylalar, doğa aktiviteleri, Gerede 
Arkut Dağı Kayak Merkezi, Kartalkaya 
Kayak Merkezi, Yedigöller Milli Parkı, 
Köroğlu Şelalesi Bolu’da görülebilecek ve 
deneyimlenebilecek unsurlardan. 

Yedigöller Milli Parkı 
Bolu deyince akla ilk gelenlerden 
Yedigöller havzası, 1965 yılında milli park 
olarak korumaya alınmış, 2 bin 19 hektar 
büyüklüğünde, yedi adet gölden oluşan bir 
alan… Kayan kütlelerin vadilerin önlerini 
kapatması sonucu oluşan havzadaki 
Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, 
Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl kuzeyden 
güneye 1.500 metrelik mesafede sıralanmış 
durumda. Yedigöller Milli Parkı’nda sessiz 
ve sakin bir ortamda doğa güzelliklerin ve 
manzaraların tadını çıkarmak mümkün. 
Yürüyüş yolları, şelaleleri, çeşitli cinste bitki 
ve ağaçlarla süslü yamaçlarıyla ünlü alan 

OTELLER & ACENTELER

Bolu’daki turizm zenginliği,
dört mevsim turizmi mümkün kılıyor

Tabiat güzellikleri, gölleri, dağları ve ormanları ile tanınan Bolu, Hititler’e, Selçuklu’ya ve Osmanlı’ya dayanan tarihiyle 
zengin bir kültürel zenginliğe de sahip. Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Bolu’da Karadeniz ikliminin ve karasal iklimin 
etkileri görülüyor. Yarıdan fazlası ormanlarla kaplı olan şehirde farklı özelliklere sahip 300 civarında göl, milli parklar ve 
tabiat parkları yer alıyor. Bir destinasyon olarak markalaşmasının önünde hiçbir engel bulunmayan Bolu’nun altyapı ve 
üstyapı yatırımlarıyla bu hedefe ulaşabileceği görülüyor. 

DOSYA



35

içerisinde piknik, dinlenme, doğa yürüyüşü, 
fotoğraf çekme, spor yapma ve kamp 
kurma gibi rekreatif faaliyetler yapılabiliyor. 
Ayrıca özel sektör tarafından işletilen 70 
yatak kapasiteli dağ evlerinde konaklama 
sağlanabiliyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi
Ülkemizin en önemli kış turizmi 
merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, 
1982 tarihinde ilan edilen Bolu - Köroğlu 
Dağı Turizm Alanı 1. Gelişim Bölgesi içinde 
yer alıyor. Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 
adet tesis, kış sezonunda yani Aralık-Nisan 
ayları arasında toplam 1.600 yatağıyla hizmet 
veriyor. Kartalkaya’daki oteller bünyesinde 
iki ana kayak alanı içerisinde toplam 18 
adet mekanik tesis ile çeşitli eğim ve zorluk 
derecelerinde toplam 25 adet pist bulunuyor. 
Pistlerin toplam uzunluğu ise 40 kilometreye 
ulaşıyor. Özel teşebbüse ait 5 adet konaklama 
tesisi bulunan Kartalkaya’daki tesislerde 
deneyimli kayak ve snowboard öğretmenleri 
ve eğitimli personel eşliğinde kayak 
yapılabiliyor. Çeşitli zorluk derecelerinde altı 
adet ana rampa-kicker line, mükemmel dizayn 
edilmiş bordercross, rail line ve rail-box’ların 
yanı sıra Avrupa standartlarında Türkiye’nin 
en büyük snowpark’ları Kartalkaya’da yer 
alıyor.

Bolu, termal turizm ve sağlık 
turizminin adresi olmaya aday
Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan 
Bolu, jeotermal kaynaklarıyla termal ve sağlık 
turizminde önemi bir yere sahip. Karacasu, 
Mudurnu Babas ve Sarot, Seben Pavlu 
kaplıcaları ile Göynük Çatak kaynağı Bolu’nun 
termal turizm potansiyeline sahip bölgeleri… 
Ayrıca bölgede Sağlık Bakanlığı’na ait 250 
yataklı Fizik Tedavi Hastanesi ve Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi’ne bağlı Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor. 42 ila 
44 derece sıcaklığındaki kaplıca suyunun; 
romatizma, deri, dolaşım, kalp, solunum 
yolu, sindirim sistemi, kadın hastalıkları, 
böbrek, kemik ve kireçlenme rahatsızlıklarına, 
metabolizma bozukluklarına, banyo ve içme 
kürü şeklinde kullanıldığında fayda sağladığı 
tespit edilmiştir… 

Toplantı ve kongre turizminde 
kapasite artırılmalı
Özellikle Abant, Bolu ve Karacasu 
bölgelerinde bulunan tesislerin kongre ve 
toplantılar yönünden önemli talep aldığı 
Bolu, bu alanda İstanbul ve Ankara’ya 
yakınlığıyla öne çıkıyor. Toplantı ve 
panellerin düzenlenebildiği kaliteli tesisler 
bulunan kentte kongre ve konaklama 
kapasitesi bakımından kapasitenin 
artırılmasına ihtiyaç duyuluyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi
Yedigöller Milli Parkı 

Akkaya Travertenleri

Abant Gölü Tabiat Parkı

Akşemseddin 
Türbesi

Tabiat zenginliklerinin 
yanı sıra kültür 
ve inanç turizmi 
açısından da önemli 
varlıklara sahip kentte 
Bolu Müzesi, Yıldırım 
Bayezid Camii, 
Akşemseddin Türbesi, 
Hayreddini Tokadi 
Türbesi, Taşhan, Kadı 
Camii, Gazi Süleyman 
Paşa Camii de 
Bolu’nun zenginlikleri 
arasında yer alıyor.
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Türker Ateş / Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

“Bolu önümüzdeki yıllarda turizmde çok büyük
bir sıçrama gerçekleştirecek”

Öncelikle, Bolu TSO olarak Bolu turizmine 
yönelik çalışmalarınız hakkında genel bilgi 
alabilir miyiz?
İlimizde gayrisafi yurtiçi hasılamızın yüzde 60’ını, 
yani il ekonomimize en fazla katkıyı turizmin de 
içinde bulunduğu hizmetler sektörü sağlıyor. 
Turizm, il olarak kurum ve kuruluşlarımızla 
birlikte en fazla yoğunlaştığımız alanlarından 
biridir. Türkiye’nin deniz dışı turizm açısından en 
gözde kentlerinden olabilmeyi kendimize hedef 
olarak seçtik. Çünkü mütevazı olamayacağımız 
bir konu varsa, o da Bolu’nun bir turizm kenti 
olduğudur. Şehrimizin yüzde 65’i ormanlarla 
kaplıdır. 300 dolayında irili ufaklı göle sahibiz. 
Oda olarak ilimizde turizmin geliştirilmesine 
yönelik sistemli çalışmalarımız 2005 yılına kadar 
gidiyor. Türkiye’de kümelenme modeli henüz 
yaygınlaşmamışken ve çok fazla bilinirliğe 
ulaşmamışken biz Oda olarak, URAK iş birliğiyle 
ilimizde turizm kümelenme çalışmasını 
başlattık. Küme içinde yer alan sektörün tüm 
oyuncularını aynı masa etrafında bir araya 
getirdik. Bolu’nun kümelenme etkileşim 
haritasını oluşturduk. Yapılması gerekenleri ve 
yol haritasını belirledik. Yıllara dönük olarak 
çalışmalarımız hem turizmin genel niteliği 
hem de alt kolları bağlamında devam etti. 
Örneğin, Oda olarak Bolu’nun şehir merkezinin 
turizm destinasyon kimliğinin güçlendirilmesi 
konusunu oldukça önemsiyoruz. Abant, 
Gölcük, Kartalkaya, Yedigöller ve daha 
bunun gibi birçok uluslararası marka değeri 
olan destinasyonumuzun yanı sıra, şehir 
merkezimizin de bu yapıya entegre olmasını 
sağlayacak çalışma ve projeleri gündemimize 
aldık. İlimize gelen turistleri şehir merkezine 
çekecek, burada vakit geçirmelerini 
sağlayacak önemli çalışmaları sırayla hayata 
geçiriyoruz. Son olarak Bolu Müzesi’nde 
bulunan, tüm dünyada eşi benzeri olmayan 
ünik nitelikteki Artemis büstünü arkeolog ve 
akademisyenlerimizin desteğiyle tespit edip 
yurt içi ve yurt dışı tanıtımını yaparak ilimize 

kazandırdık. Söz konusu büstün ticarileştirilmesi 
ve çoğaltılması ile ilgili Turizm Bakanlığı’ndan 
da gerekli izinleri aldık. Artemis, Bolu’nun 
yeni simge değerlerinden birisi olarak turizm 
yapısına katılacak. Ayrıca, ilçelerimizin de bu 
turizm yapısına entegre olmaları konusunu 
oldukça önemsiyoruz. Turizm, yerinde istihdam 
sağlayarak göçü de tersine çevirebilecek, 
ilçelerimizin gelişme ve kalkınmasına katkı 
sağlayabilecek önemli bir sektör. Baktığınızda 
her ilçemizde destinasyon olmak için en 
az bir neden bulabilirsiniz. Bu noktada 
dokunduğumuz konulardan biri de coğrafi 
işaretler oldu. 2016 yılından bu yana bu konuda 
ilçelerimizle birlikte Odamız öncülüğünde 
adeta bir seferberlik yürütüyoruz. 2016 yılında 
hiçbir tescilli coğrafi işareti bulunmayan ilimizde 
bugün 20 tescilli ürünümüz bulunmakta. 
Bunların 10 tanesi Odamıza ait. 2020 yılında 
Türkiye’nin coğrafi işaret tescil şampiyonu 
olduk. Coğrafi işaretlerin önemi, yöresel 
ve kültürel turizmi hareketlendirecek, aynı 
zamanda yerelde iş ve istihdama dönüşebilecek 
bir niteliğinin olmasıdır. Bugünlerde devam 
eden çalışmalarımızdan bir diğeri ise; Bolu 
sağlık turizmi sektörünün uluslararası rekabet 
gücünü artırıp ilimize döviz girdisi kazandırması 
amacıyla HİSER projesi başlattık. 

Bolu’nun turizmde sahip olduğu potansiyel, 
doğal ve tarihi zenginlikleri hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Doğal güzellikleriyle öne 
çıkan şehirde sağlık, toplantı-kongre gibi 
turizm imkanları ne boyutta?
Bolu, deniz dışı turizm kollarından doğa ve 
yayla turizmi, sağlık turizmi, kültür ve inanç 
turizmi, toplantı ve kongre turizmi, kış turizmi, 
spor turizmi, gastronomi turizmi gibi birçok 
turizm dalında markalaşma potansiyeline 
sahiptir. Doğa turizminde bir milli park, 9 tabiat 
parkı, 300 dolayında irili ufaklı göle ve birçok 
yaylaya sahip olan ilimizde, milli park ve tabiat 
parklarımızı yılda 2 milyona yakın kişi ziyaret 

etmektedir. Pandemi nedeniyle bu yıl ziyaretçi 
sayısında kısmi bir azalma yaşansa da Bolu, 
yüzde 65’i ormanlarla kaplı coğrafyasıyla her 
dönemde Türkiye’nin cennet köşelerinden birisi 
olmaya devam etmektedir. Sağlık altyapısı ve 
tesisleri açısından Türkiye’nin en gelişmiş illeri 
arasındayız. Burada büyük hayırsever merhum 
İzzet Baysal’ın vakfı aracılığıyla inşa ederek 
şehre armağan ettiği sağlık tesislerinin payı 
büyüktür. İki adet fizik tedavi ve rehabilitasyon 
hastanesinin de bulunduğu sağlık kuruluşlarımız, 
yalnızca Bolu’dan değil tüm bölgeden yoğun 
talep almaktadırlar. Bunun dışında, Bolu, 
tarihi 2 bin yıl öncesine kadar giden bir termal 
geçmişe sahiptir. Merkez Karacasu bölgesi, 
Mudurnu, Göynük ve Seben ilçelerimiz önemli 
jeotermal kaynaklara ve bu bölgelerde faaliyet 
gösteren önemli tesislere sahiptir. Diğer bir 
deyişle, Bolu kaplıcalar şehridir. Oda olarak 
yaptığımız araştırmalarda, MS 2.yy’da Karacasu 
bölgesindeki termal hamam çalışmalarını konu 
edinen Roma dönemi yazışmalarına rastladık. 
Türkiye’nin iki büyük metropolü olan Ankara 
ve İstanbul’a olan yakınlık nedeniyle toplantı ve 
kongre turizmi de Bolu açısından önem taşıyor. 
İlimizde Abant ve şehir merkezinde toplam 9 
otelde 6 bin 500 dolayında bir toplantı kapasitesi 
bulunduğunu söyleyebiliriz. İlimizin toplantı-
kongre yönünden cazibesini artırmak amacıyla 
bu kapasiteyi geliştirme çalışmalarımız devam 

Deniz dışı turizm çeşitlerinden doğa ve yayla turizmi, sağlık turizmi, kültür ve inanç turizmi, toplantı ve kongre turizmi, 
kış turizmi, spor turizmi, gastronomi turizmi gibi birçok dalda önemli biz zenginliğe sahip olan Bolu’nun bir destinasyon 
olarak markalaşması konusunda Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmaları sürüyor. Abant, Gölcük, Kartalkaya, Yedigöller 
gibi doğa harikası turizm alanlarına sahip kent, KTKGB (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri) planlama sürecinde 
bulunuyor. Bu kapsamda 38,8 bin hektarlık alanın turizmin her koluna hizmet verebilecek şekilde planlanmasının ardından 
bölgede yatırımların başlamadı hedefleniyor. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Bolu’nun bir 
destinasyon olarak geliştirilmesi bağlamında sorularımızı yanıtladı.
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ediyor. İl genelinde toplam 418 adet geleneksel 
Türk evi ve sivil mimari örneği mevcuttur. 
Akşemseddin ve Hayreddin-i Tokadı türbeleri 
başta olmak üzere 167 adet Dini ve Kültürel Yapı 
(cami, türbe, han, hamam vb.) bulunmaktadır. 
Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan ve 
kentsel sit alanı ilan edilen, Osmanlı mimarisinin 
en güzel örneklerinin yer aldığı Mudurnu ve 
Göynük ilçelerimiz Citta-Slow (sakin şehir)  
unvanına sahiptir. Mudurnu ilçemiz ayrıca, 
yüzlerce yıldır süregelen bir ahilik kültürüne 
evsahipliği yapmaya devam etmektedir. 
Gastronomi konusunda da Mengen ilçemiz başı 
çekiyor. Bolu gastronomi alanında bütün dünyaya 
aşçı ihraç eden uluslararası bir markadır.

Farklı turizm çeşitlerine yönelik imkanları 
bünyesinde barındıran Bolu’da otel miktarı 
ve çeşitliliğinin yeterli olduğu söylenebilir mi? 
Turist taleplerine bakarsak, mevcuttaki hangi 
tür konaklama tesissilerine yönelik talepler 
ön plana çıkıyor?
Bolu’da yukarıda da değindiğimiz gibi deniz 
dışı turizm alanlarının hemen hepsine hitap 
eden zengin bir potansiyel söz konusudur. 
Turizmin niteliğine göre tesisleşme de bu yönde 
ilerlemektedir. Termal tesisler termal bölgelerde 
yoğunlaşmıştır. Bunun yanı sıra devremülk 
turizminde de son yıllarda önemli bir gelişme 
yaşandı. Devremülk kapasitesi 20 bin dolayında 
bulunmaktadır. Bunun dışında, ilimizin yatak 
kapasitesi, turizm belgeli ve yerel belgeli 130 
dolayında işletmenin toplamı olarak 9 bin 
seviyesindedir. Bizim il olarak öncelikli hedefimiz, 
bu sayıyı 20 binlerin üzerine taşımaktır. Abant, 
Kartalkaya vb. marka destinasyon noktalarındaki 
konaklama tesislerine normal dönemde 
özellikle hafta sonlarında ve tatil dönemlerinde 
kapasitenin çok üzerinde talep alıyoruz. Hafta 
içi doluluk oranları kısmen düşüyor. Kongre 
turizminin daha da artması için tek noktada 
veya bölgede yüksek kapasite ile toplantı-
kongre düzenlemeye yeterli olacak bir yatak ve 
kongre kapasitesini oluşturmamız gerekli. Şu 
anda önümüzde bir KTKGB (Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgeleri) planlama süreci 
bulunuyor. 38,8 bin hektarlık alan turizmin her 
koluna hizmet verebilecek şekilde planlanacak, 
sonrasında da yatırımlar ve tesisleşmeler 
başlayacak. Dolayısıyla yatak kapasitemiz çok 
artacak. Örneğin, KTKGB içinde film endüstrisine 
ait alanlar, sportif branşlardaki federasyonların 
kullanacağı olanaklar, trekking güzergahları, 
kamping alanları, bakım-terapi merkezleri 
ve daha sayabileceğimiz birçok konuda yer 
planlamalarının yapılması gerekliliğinin üzerinde 
duruyoruz.

Bolu’ya yapılan yatırımları ve kente yönelik 
yatırım teşviklerini yeterli buluyor musunuz?
Şunu açıklıkla ifade edebilirim ki, Bolu 
önümüzdeki yıllarda özellikle KTKGB’nin devreye 

girmesiyle turizmde çok büyük bir sıçrama 
gerçekleştirecek. Ankara ve İstanbul arasındaki 
stratejik konumu ve ulaşım kolaylığı, ilimizin 
elini bu noktada güçlendiren bir faktör. Teşvikler 
açısından bakıldığında, turizm sektörünün en 
önemli özelliklerinden birisi, imalat sanayine 
kıyasla teşviklerin verimi ve geri dönüş hızıdır. 
Turizm sektörü, farklı ve özel bir sektördür. 
Bu sektöre bir kere teşvik verirseniz, o yatırım 
kartopu gibi büyür ve devam eder. Sanayide bu 
böyle değildir. Sanayi sürekli kendisini teknoloji 
ile yenilemek, inovasyon üretmek zorundadır. 
Her kategoriyi ayrı ayrı teşvik etmeniz, düzenli 
biçimde bunu tekrarlamanız gerekir. Bir kalem 
imal etseniz, dünyanın her yerinde bunun için 
belirleyeceğiniz fiyat aşağı yukarı birbirine 
yakındır. Ancak turizm sektöründe sunduğunuz 
hizmeti ve bu hizmetin kalitesini fiyatlarsınız 
ve satarsınız. Sizin uygulayacağınız fiyatı, 
sunduğunuz hizmetin yeri ve niteliği belirler. 
Dolayısıyla turizm sektörü rakipsiz bir sektördür. 
Yatırım teşvikleri açısından Bolu merkez 
ile Gerede ve Mengen ilçeleri ikinci teşvik 
bölgesinde, diğer ilçelerimiz üçüncü teşvik 
bölgesinde yer alıyor. 3 yıldız ve üzeri oteller 
yatırım teşvik belgesi almak suretiyle bölgesel 
teşviklerinden faydalanabiliyor. 2012 yılından 
bu yana turizm sektöründe toplamı 560 milyon 
TL’ye tekabül eden 23 otel yatırımına Bakanlık 
tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlendi. 
Bunların 16’sını yeni yatırımlar oluşturdu. İlk 
etapta 51 bin hektar büyüklüğe sahip olan ancak 
sonradan revize edilip 38,8 bin hektar şeklinde 
yeniden düzenlenen KTKGB’de yapılacak olan 
turizm yatırımları ise doğrudan beşinci bölge 
teşviklerinden yararlanma şansına sahip olacak. 
Bu durum kuşkusuz, ilimizin turizm yatırım 
cazibesini ciddi ölçüde artırıp tesisleşmeyi ve 
yatak kapasitemizi artıracak. Bölgenin planlama 
çalışmaları şu anda devam ediyor.

Bolu’nun turizm pastasından aldığı payın 
büyümesi adına yapılması gereken altyapı-
üstyapı çalışmaları nelerdir? Kentin turizme 
yönelik hangi eksikleri bulunuyor ve bunların 
giderilmesi noktasında gerek özel sektörden 
gerekse kamudan beklentileriniz nelerdir?
Özetle belirtmek gerekirse, Bolu’da son 
dönemde en fazla dile getirilen konulardan 
birisi, şehrin Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı 
tren hattına, oluşturulacak bir kuzey hattından 
(Ankara-Gerede-Bolu-Düzce-Sakarya-Kocaeli-
İstanbul) entegre olması konusudur. Oda olarak 
yaptığımız bir araştırmada, Bolu’da öğrenim 
gören 30 bini aşkın üniversite öğrencisinin 
yüzde 51’inin Ankara ve İstanbul’dan geldiğini 
öğrendik. Yap-işlet-devret modeliyle hayata 
geçirilmeye uygun olan bu kuzey hattı, 
öğrencilerin aileleriyle birlikte oluşturacağı 
hareketlilik başta olmak üzere, Bolu’nun tüm 
turizm destinasyon noktalarına yapılacak 
ziyaretleri ciddi ölçüde cazip hale getirecektir. 

Pandemi etkisi altında geçen 2020 yılını 
saymazsak, Bolu’da yerli ve yabancı toplamda 
800-900 bin arası konaklama yapıldığını 
istatistiklerden görüyoruz. Bolu’ya gelen 
ziyaretçi sayısını artırabilmek için, biraz önce 
de belirttiğim gibi, sahip olduğumuz yatak 
kapasitesini 20 binlerin üzerine çıkaracak bir 
tesisleşmeye ihtiyaç var. Bolu’da KTKGB süreci ile 
bunu önemli ölçüde gerçekleştirebileceğimizi 
düşünüyorum. Bu noktada, KTKGB’nin 
planlamasının çok dikkatli ve titizlikle 
yapılmasında yarar görüyorum. Bir diğer husus, 
ilimiz birbirinden farklı onlarca destinasyona 
sahip olmakla birlikte, şehir merkezimizin de 
turizm kimliğini güçlendirecek çalışmalara 
da ihtiyaç bulunuyor. Görsel tasarımlarla 
desteklenmiş, Bolu’nun tarihi, kültürel, sosyal 
tüm boyutlarını yansıtan bir şehir müzesi, yine 
aynı şekilde Bolu’nun yeşil doğasını yansıtacak 
bir botanik park, Bolu’nun Pamukkale’si olan 
Akkaya travertenlerinin turizme kazandırılması, 
gastronomi kültürümüzü ve birikimimizi 
ziyaretçilerimize yansıtacak yöresel ürün 
tadım ve demonstrasyon merkezleri hayata 
geçirilmelidir. Özetle, gelen yerli ve yabancı 
tüm ziyaretçilerin şehir merkezine gelmeleri 
için onlara cazip rotalar ve ziyaret noktaları 
oluşturmalıyız. Deniz dışı turizmde dikkat 
edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi, 
ziyaretçilere faaliyet çeşitliliği yaratılmasıdır. 
İlimizde güçlü termal kaynaklar var. Bu termal 
kaynaklar, tesis ziyaretçileri dışında dışarıdan 
ziyaretçilerin de kullanımına açılmalıdır. Biz 
Oda olarak bu konuyu, geçtiğimiz yıllarda 
yürüttüğümüz sağlık turizmi fizibilite projesi 
kapsamında Karlovy Vary modeli üzerinden 
inceledik. Orada şehir ekonomisine yaptığı 
katkıyı ve çarpan etkisini gözlemleme şansı 
bulduk. Benzer bir uygulama ilimizde de hayata 
geçirilmelidir.

Bolu sınırları içinde bulunan Yedigöller’in 
turizmde hak ettiği payı alması noktasında 
ne tür girişimleriniz var? Diğer sınırdaş illerle 
ortak yürütülen çalışmalar bulunuyor mu?
Yedigöller Milli Parkı, tıpkı Abant, Kartalkaya, 
Gölcük gibi Bolu denince ilk akla gelen turizm 
destinasyonlarından birisidir ve Bolu ile 
özdeşleşmiştir. Pandemi ile geçen 2020’yi 
hariç tutarsak, yılda 200 binden fazla ziyaretçi 
alan, sahip olduğu eşsiz özellikleriyle Bolu’nun 
turizmde gözbebeğidir. Burası için yapılabilecek 
en güzel şey, o eşsiz doğasını hiçbir şekilde 
bozmadan ve kirletmeden, insanlarımızın 
bu doğal güzellikten yararlanmalarıdır. 
Kaybettiğimiz an yerine getirmemiz, telafi 
etmemiz mümkün olmayan bu güzelliği bugüne 
kadar titizlikle koruduk. Bundan sonra da hem 
korumaya, hem de insanların bu güzelliği 
yaşayabilmelerine olanak sağlayacak çalışmalar 
yapmaya devam edeceğiz.
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Bolu Doğa ve Turizm Derneği 2015 yılında 
kuruldu. Bolu’yu dağlarıyla, gölleriyle, harika 
flora ve faunasyla, kanyonlarıyla gezilebilecek, 
yürünebilecek yerleri tanıtıp, Bolu’da bunların 
yapılabilir olduğunu göstermeyi amaçlayan 
derneğimiz; 2013 yılından başlayarak 2020 
yılına kadar 115 değişik parkurda yürüyüşler 
düzenledi. Pandemi dolayısıyla şu an için 
yürüyüşlerimize ara verdik. Bolu’da ilçeleri 
dahil olmak üzere 3 bin 135 kilometrelik 
yürüyüş parkuru yer alıyor. 6/2 ila 6/6 zorluk 
derecelerinde 175 adet yürüyüş parkuru,  6/5 
ila 6/6 zorluk derecesinde 10 adet kanyon 
yer alıyor. Ayrıca, 105 parkurun uluslararası 
yürüyüş işaretlerini barındıran tabelası, 
Bolu Belediyesinin destekleriyle takılmıştır. 
Kentimizdeki diğer doğal zenginliklerden 
bahsedecek olursak,  yükseklikleri 3 ila 30 
metre arasında değişen 14 şelaleden sekizine 
bardağınızı uzatıp, buz gibi sularından 
içebilirsiniz. Altı ayrı noktada yüksekliği 60 
metreye varan, tırmanma-iniş yapılabilecek 
doğal oluşum kaya duvarları, 20 kamp noktası, 
240 adet farklı irtifadaki gölleri, 488 köyü 
ve farklı irtifalardaki 313 yaylasıyla Bolu, 

Batı Karadeniz’in yeterince tanıtılamamış, 
turizm gelirlerinden hak ettiği payı alamamış, 
‘tabiatın kalbi’ şeklinde adlandırılabilecek bir 
şehirdir. Yedigöller özelinde konuşacak olursak, 
Yedigöller çok sayıda günübirlik ziyaretçi 
ağırlamakta. Özellikle sonbaharda doğanın tüm 
renklerini barındıran Yedigöller’e, bu dönemde 
çok sayıda kişi geliyor. Bu anlamda Yedigöller’e 
girişte randevu sistemi oluşturulması gelecekte 
turizm hareketliliğini kolaylaştıracaktır. 

Şehre gelen ziyaretçilerimizi bilgilendirmek, 
gezdirmek üzere Turizm Gönüllüsü ya da alan 
kılavuzluğu getirilmelidir
Bolu’ya gelenler Yedigöller, Abant, Gölcük, 
kış mevsiminde Kartalkaya ve Arkut Kayak 
Merkezlerini ziyaret ediyor. İlçelerimizde ise 
Göynük’te Akşemsettin Türbesi’ni, Bolu’da 
Hayreddini Tokadi Türbesi’ni ziyaret ediyorlar. 
Bolu’muzun gün yüzüne çıkarılamamış 
zenginliklerine bakarsak; merkezde Anfi 
Tiyatro, Taşhan,  Yıldırım Beyazıd Camii, 
Göynük’teki Çubuk Gölü, Germanos Köyü 
(Soğukçam Köyü ), Frig Kralı’nın tahrip edilmiş 
mezarı, Mudurnu’nun ‘sakin şehir’ doğal 

evleri, Seben ilçemizdeki kaya evleri, Kıbrıscık 
ilçemizin dereleri, kanyonları, 2 bin 400 
irtifadaki Köroğlu Zirvesi, aşçılar diyarı Mengen 
ilçemizin dereleri gölleri…  Tabiatın kalbi 
şehrimizi anlatmakla, yazmakla bitiremeyiz. 
Şehrimizdeki konaklama kapasitesine 
bakıldığında ise, otel ve yatak sayısının yeterli 
olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bolu’muzda 
turizmin geliştirilebilmesi adına, şehre gelen 
ziyaretçilerimizi bilgilendirmek, gezdirmek 
üzere Turizm Gönüllüsü ya da alan kılavuzluğu 
getirilmesi gereklidir.

Bolu, Batı Karadeniz’in yeterince tanıtılamamış, 
‘tabiatın kalbi’ şeklinde adlandırılabilecek bir şehirdir

Türkiye’nin en kapsamlı Spa otellerinden biri 
olan Gazelle Resort & Spa, İstanbul ve Ankara’nın 
ortasındaki Bolu’nun Karacasu beldesinde 
250 dönümlük bir meşe ormanı içinde yer 
alıyor. Doğanın ortasında konumlanan otelin 
yapımında bir tane bile ağaç kesilmemekle 
birlikte, projenin ortasındaki 300 yıllık meşe 
ağacı için proje 1 milyon dolara mal olarak 
tamamen değiştirildi. Otelimiz; çevreciliğiyle, 
hayvanlar için doğal bir yaşam ortamı sunması 
ve sürdürülebilirliği sağlamasıyla bölgedeki ilk 
ve tek yeşil 5 yıldızlı otel olmaya hak kazandı.  
165 oda ve 382 yatak kapasiteli otelimizde; 
farklı kapasitede 12 adet toplantı salonu, 
Türkiye’nin en kapsamlı Spa merkezlerinden 
Silva Spa, 110 kişi kapasiteli sinema salonu, 
yepyeni tematik macera parkı “Destan Park”, 
4-14 yaş aralığındaki çocuklar için açık ve kapalı 
aktivite alanları, iki adet tenis kortu, voleybol ve 

basketbol sahaları, sevdiklerinizle beraber en 
güzel anlarınızı paylaşabileceğiniz açık ve kapalı 
özel dizaynlı mekanlar, Gazelle doğası içinde 
oluşturulmuş yoga alanları, 250 dönümlük 
tabiat alanında oluşturulmuş oryantiring 
parkurları ile misafirlerine çok çeşitli imkanlar 
sunulmaktadır. Bolu, büyük kentlere yakınlığı ve 
ulaşım kolaylığı ile turizm ve yerel belgeli tesisler 
olarak 10 bin yatak kapasitesiyle Batı Karadeniz 
Bölgesi’nin lideridir. Bolu, deniz turizmi 
haricinde tüm turizm çeşitliliğini ziyaretçilerine 
yaşatmaktadır. Dört mevsim turizm yapılabilen 
bölgenin yüzde 65’i ormanlarla kaplı olup 150 
göl ve gölet bulunmaktadır. Bolu’daki turistik 
noktalardan bazıları; Yedigöller, Abant, Gölcük, 
Göksu, Sünnet, Çubuk, Sülüklü ve Taşlıyayla 
Tabiat Parkları, Yeniçağa Gölü Kuş Gözlemevi, 
Aladağ, Sarıalan, Seben, Kıbrısçık, Mudurnu, 
Gerede ve At yaylaları, Kartalkaya ve Arkut Kayak 
Merkezleri, Yamaç paraşütü uçuş alanları, Off-
road, Motocross ve bisiklet parkurları, tüm doğa 
olayları takipçiliği ve fotoğrafçılığı, Av turizm 
alanları, Mudurnu Ahilik geleneklerinin devam 
ettirilmesi, Bolu Müzesinde bulunan Yunan 
Tanrıçası Artemis heykeli… Bolu ziyaretçileri 
her mevsim Milli Park ve Tabiat Parklarına 
uğrar, kışın Kartalkaya Kayak Merkezi’ni ziyaret 
eder ve kış sporlarının keyfine varır, termal ve 
Spa tesislerinden faydalanır, Sağlık Bakanlığı 
ve Üniversite Fizik Tedavi Hastanelerinden şifa 

alır, yerel pazarlardan ürün alır. Son dönemde 
popüler olan tematik macera parkları da turistik 
atraksiyonlardan... Bolu, iç pazar ağırlıklı misafir 
ağırlıyor. Belirli dönemlerde kısmi Ortadoğu 
pazarından da pay almaktadır.

Küçük yatırımcılar için Bolu, 
oldukça cazip bir durumda
Alternatif turizm çeşitliliğinin yapılabilmesi, 
çok çeşitli sporların hazırlık kamp süreçlerinin 
yapılabilmesi, uluslararası tanınan değerlerinin 
olması, kültürel mirasların yaşatılıyor olması, 
bölge halkı tarafından korunan doğasının 
bozulmadan bugünlere gelmesi ve Bolu Köroğlu 
Dağı Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesinin 
olması, Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan 
Mudurnu ve Göynük aynı zamanda sakin şehir 
olması nedeniyle küçük yatırımcılar için Bolu, 
oldukça cazip bir durumda. Bolu’nun turizm 
pastasından aldığı payın artması noktasında 
Bolu Belediyesinden ve yerel yönetimlerden 
beklentimiz; estetik kent görüntüsünün 
genişletilmesi, güncel yön-levha çalışması, 
dijital Bolu tanıtımı, daha çevreci bir çalışma, 
Bolu’nun ilçeleri ile ve tabiat parkları yol 
çalışmalarının bitirilmesi, tabiat parklarındaki 
ulaşımın rahatlatılması, misafirlere şehir 
merkezi trafik kolaylığı sağlanması. Ayrıca 
aşçıları ile ünlenen Bolu’da gastronomi merkezi 
ve organizasyonlarının oluşturulması…

Bolu ziyaretçileri her mevsim Milli Park ve 
Tabiat Parklarına uğrar, kışın Kartalkaya 
Kayak Merkezi’ni ziyaret eder

Ahmet Demir
Gazelle Resort & Spa

Muzaffer Yıldırım
Bolu Doğa ve Turizm Derneği Başkanı
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Aysun Ceylan / Bolu Koru Hotel Satış ve Pazarlama, Supervisor

Tesisimiz Bolu Koru Hotel, 160 metrekarelik 
ormanlık alana sahip olup, 5 yıldız 
konforunda Ankara-İstanbul arasında 
mükemmel konumda yer alıyor. Farklı spor 
dallarındaki profesyonel sporcular için otel 
arazimiz içinde iki adet norm ölçülerde 
futbol sahamız ve beraberinde destek hizmet 
tesisleri mevcut. FIBA standartlarında kapalı 
spor salonumuz ile uluslararası standartlarda 
hizmet sunuyoruz. 1.000 metrekarelik alana 
sahip Deniz Aydan Kongre Merkezi’miz, 
7 metre tavan yüksekliğine sahip. Ayrıca 
kolonsuz ve niteliğiyle bölünebilir özelliktedir. 
Bu anlamda kongre merkezimiz ileri 
teknolojik alt yapısı ile kongre, toplantı, 
banket organizasyonlarının vazgeçilmez 
adresi haline gelmiştir. Aynı zamanda, eş 

zamanlı toplantılara ev sahipliği yapabilecek 
farklı ölçeklerde, toplamda 7 salonumuz 
bulunmakta. Meşe ve çam ormanları ile 
çevrili, 1.500 kişinin hizmet alabileceği BR 
SERA bahçemiz, açık hava etkinliklerine ev 
sahipliği yapmakta. Otelimizde pandemi 
döneminde iç pazardan misafir ağırlıyoruz. 
Dış pazar olarak ise ağırlıkla Orta Doğu ve 
Uzak Doğu konaklatmaları yapıyoruz.

Bolu, doğa ve kış turizmine
uygun bir alt yapıya sahip
Kentimizde turizmin gelişmesi noktasında 
en büyük eksiğimiz, tanıtım ve pazarlama 
kaynaklıdır. Ayrıca şehirde yeterli sayıda 
tesis de bulunmamakta. Bolu, doğa ile 
iç içe bir şehir olmasından dolayı, doğa 

turizmine ve iklimi dolayısıyla kış turizmine 
uygun bir alt yapıya sahip. Bolu’nun kayak 
merkezleri, çeşitli kaplıcaları, hanları ve 
hamamları, şehrimizi kış seyahatlerinin 
vazgeçilmez adresi yapıyor. Bolu’nun doğal 
güzelliklerinden bahsedecek olursak; Abant 
Gölü ve Tabiat Parkı Çam ve köknar ağaçları 
ile çevrili bir heyelan set gölü olan Abant 
Gölü, Bolu’da görülecek yerlerin başında 
geliyor. Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat 
Parkı, Sülüklü Göl, Çubuk Gölü, Sünnet Gölü, 
Seben Gölü, Göksu Tabiat Parkı ve Aladağ 
Göleti, Akkaya Travertenleri, Kartalkaya 
Kayak Merkezi, Esentepe (Arkut Dağı) 
Kayak Merkezi de şehrimizin diğer doğal 
zenginliklerinden…

Kentimizde turizmin gelişmesi noktasında
en büyük eksiğimiz, tanıtım ve pazarlama kaynaklı

Bolu, konum olarak Batı Karadeniz’de yer 
alan İstanbul – Ankara yol güzergahında 
bulunan ve İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan 
bir şehir... Hem yol güzergahında yer alması 
hem de doğa harikası bir tabiata sahip olması 
nedeniyle gerek tek başına gerek etrafındaki 
diğer şehirlerle birlikte yılın dört mevsimi de 
keşfedilesi bir rotadır. Bolu denince akla usta 
aşçılara bağlı olarak yemekleri, her mevsim 
farklı bir görsel şölen sunan Abant, Gölcük 
ve Yedigöller Parkı başta olmak üzere doğal 
güzellikleriyle baş döndüren tabiat parkları ve 
gölleri, şelaleleri, yaylaları gelir. Ayrıca kültürel 
bir miras olan, simgesel yapıları ile Osmanlı 
kent mimarisini yansıtan ve Mudurnu Tarihi 
Ahi Kenti adıyla 2014 yılında UNESCO Dünya 
Mirası Listesine giren tarihi Mudurnu Evleri de 
buradadır. Bunların yanında Bolu sınırlarında 
yer alan, popüler bir kış rotası olan Kartalkaya 
Kayak Merkezi de günübirlik ya da konaklamalı 
olarak kayak severlerin ziyaret noktasıdır. Jolly 

olarak biz de tüm bu güzellikleri es geçmeden 
dört mevsim tur programlarımıza dahil 
ediyor, günübirlik ya da konaklamalı turlarla 
Bolu’nun eşsiz güzelliklerini gezginlerimiz 
ile birlikte keşfetmeyi ihmal etmiyoruz.  
Bolu’yu ziyaret eden seyahatseverler her 
mevsim başka bir sebeple yolunu buraya 
düşürebilirler. Kış aylarında Kartalkaya’da 
kayak keyfini yaşayabilirler. Sonbahar ve 
ilkbahar aylarında Yedigöller ve Abant’ın 
huzurlu ve renkli dünyasında uzun doğa 
yürüyüşleri yapıp, kamp kurabilirler. Bolu 
kaplıcalarıyla da ünlü bir şehirdir. Kaplıca keyfi 
için de tercih edilmektedir. Ayrıca Yedigöller 
bahar aylarında, doğa fotoğrafçılığı sevenlerin 
bin bir çeşit ağaç, renk ve kuş türlerini 
fotoğraflayabilecekleri en çok tercih edilen 
rotalardan biridir. Bolu doğal güzelliğinin yanı 
sıra sağlık turizmi kapsamında doğal kaynak 
sularıyla da misafirlerin ruhuna hitap eden bir 
lokasyon. Her yaştan insana hem sağlık hem 
de doğa içinde dinlenme imkanı sunuyor. 
Bu nedenle özellikle yetişkin, yaşlı segment 
için termal suları şifa olanağı sunarken, doğa 
içinde bir tatil arayışında olan ailelere veya 
şirketlerin özel organizasyonlarına ev sahipliği 
yapıyor. 

Bolu’da turizm alanında bütüncül bir 
planlama anlayışı oluşturulmalı
Bolu şehri, sunduğu doğal güzellikleri, kültürel 
keşifler ve kış sporları yapma imkanları 
nedeniyle çevre illerinden günübirlik, otel ve 
kamp konaklaması ile her mevsim yüzlerce 
tatilseveri ağırlamaktadır. Başta İstanbul 
olmak üzere, Ankara, Sakarya, Eskişehir gibi 
illerden gelen ziyaretçileri ağırlamakla birlikte 

Türkiye’nin diğer illerinden de bu saydığımız 
nedenlerden dolayı her kesimden ziyaretçi 
akınına uğruyor. Bu lokasyonda ağırlıklı 
olarak doğa tatili kapsamında özellikle Abant 
bölgesi için hafta sonu konaklamasına yönelik 
talepler, Kartalkaya bölgesi için kayak ve dağ 
tatili konaklamaları ön plana çıkmakta. Diğer 
taraftan tedavi amaçlı bulunulduğundan 
termal hizmeti veren oteller de tercihler 
arasında yer almaktadır. Bolu’da turizm 
alanında bütüncül bir planlama anlayışının 
oluşturması gerekmektedir. Şehrin nerdeyse 
Cumhuriyet ile yaşıt bir turizm hareketliliği 
geçmişi var. Hiç kuşkusuz ülkenin önemli 
turizm destinasyonlarından bir tanesi. Abant, 
Gölcük, Yedigöller her zaman turizmcilerin 
portföyünde, bu nedenle de doğa, spor 
ve sağlık turizminde ciddi sayıda ziyaretçi 
ağırlıyor. Fakat bir de madalyonun diğer 
tarafı var ki o da şehir merkezi; bolu şehri 
turizm adına hiçbir cazibe oluşturmuyor. 
Şehir merkezinin girişinden çıkışına kadar 
ciddi anlamda iyileştirilmesi ve ilgi çekici hale 
getirilmesi önemli. Diğer taraftan Abant Yolu 
Vadisi, kesinlikle iyileştirilmeli. Keza Yedigöller 
için de alt yapı anlamında önlemler alınmalı. 
Abant, Gölcük, Yedigöller ziyaretçilerinin 
dışında da alternatif turizm arayışında 
olanlara hitap edebilmek adına bölgenin farklı 
alternatifleri sunulabilir. Tarihi yarımada, 
ses getirecek bir festival, nilüfer bahçeleri, 
profesyonel spor sahaları, lezzet durakları ve 
yaşayan turizm köyleri vb. Tarım da turizm 
çeşitlendirmelerimizde oldukça önemli. 
Bolunun harika bir doğa ayrıcalığı var ve 
bunun ekonomik değere çevrilmesiyle turizm 
pastasındaki payını arttıracağına inanıyoruz.

Bolu, yılın dört mevsimi de keşfedilesi bir rotadır

Yasemin Develioğlu 
Jolly Pazarlama Direktörü
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Ethem Zagikyan

Dünyada yeni trend: Virtual Restaurant (Sanal Restoran)

Hayalet mutfak (Ghost Kitchen), Kara Mutfak 
(Dark Kitchen), Bulut Mutfak (Cloud Kitchen), 
Sanal Restoran (Virtual Restaurant) terimleri 
günümüzde sıkça duyulmaya başlayan ve 
dünyada kurgulanmaya başlayan konseptler... 

Türkiye’de de artık yiyecek ve içecek sektörüne 
girmeye başlayan ve halihazırda birkaç şehirde 
açılan bu mutfaklar özünde, restoran işinde 
olanlar için bir mekan açmadan ve büyük 
sermayeler ile yatırım yapmadan, hazırladıkları 
konsept ve menü’yü ortak bir mutfakta 
kiraladıkları küçük mutfaklarda hazırlayarak, 
paket servis yapmalarına imkan veren yeni 
nesil bir yiyecek ve içecek iş dalı...

Kısa bir süre önce, Uber kurucularından 
Travis Kalanick, San Francisco’da açtığı kara 
mutfakalanı ve ardından da yaptığı açıklamalar 
ile 130 milyon dolar yatırım bütçesi ile 40 
lokasyonda daha kara mutfaklar açacağını 
duyurması, günümüz tredlerinde bu konseptin 
ne kadar gelişeceğinin göstergelerinden en 
önemlisi...

Diğer bir gösterge de pandemi döneminde 
birçok ülkede büyümesi sürekli olarak artan tek 
sektörün de paket servis alanında hizmet veren 
yiyecek ve içecek mekanlarının olması.

Pandemi döneminde Türkiye’de de 
bu trend yaygınlaştırılabilir... 
Her birimiz, pandemi ve beraberinde getirdiği 
belirsizliklerle, yiyecek ve içecek sektörünün 
ülkemizde en fazla yara alan sektörlerden biri 
olduğunu gözlemledik. Büyük markaların, 
zincir restoran ve cafe gruplarının kapalı 
oldukları dönemlerde, afişler ile, gel al servisi, 
paket servisi reklamlarını gördük. Ve hatta, 
yol üstündeki bu orta segment / üst segment 
mekanların, meyve suyu sıkma makineleri ile, 
yoldan geçenlere sıkma meyve suyu ve şişe 
su satmaya çalışarak ayakta kalma çabalarını 
gözlemledik...

Peki, bu tarz mekanlar, mevcut menuleri ile gel 
al veya paket servis yaparak uzun süre ayakta 
kalabilir mi veya kar edebilir mi? Evinde oturan 
ve sipariş vermeyi düşünen bir kişinin sipariş 
vermeadımlarını düşünün... Yemek servisi 
yapan app’i açan kişi o an ne sipariş vermek 
istiyor ise o ürün katagorisindeki mekanlara 
bakmakta. Pizza istiyor ise pizzacılar, Burger 
istiyor ise burgerciler... Bu sebeple yukarıda 
bahsettiğimiz diğer büyük mekanlar bu tarz 
app ve platformlarda çok şanslı değiller...
Sana Restoran konseptlerinin Türkiye’de yakın 
zamanda yaygınlaşaması ve çeşitliliğin artması 

gerekliliği doğacaktır.

Sanal Restoran konsepti farklı bir 
bakış açısı ile geliştirilebilir...
Bu konseptin tek bir ana mutfakta kiralama 
yapan küçük işletmeler ve markalar ile 
oluştuğunu söyledik. Peki içinde bulunduğumuz 
konjonktüre göre farklı bir bakış açısı getirebilir 
miyiz?

Yukarıda bahsettiğimiz büyük ve markalı 
zincir mekanlar halihazırda büyük mutfaklara 
sahip ancak pandemi döneminde 
mutfaklarını, ekipmanlarını ve personellerini 
kullanamamaktalar. Piyasa hareketlendikten 
sonra bile, paket servisi de çıkarabilecek 
kapasitedeler. Ancak, yine yukarıda 
bahsettiğimiz gibi, tüketici, sipariş vermeyi 
düşündüğünde bu sipariş platformlarından 
sadece o an canının çektiği ürün katagorisine 
bakıyor. Burda çözüm, pizza, burger, köfteci, 
tavacı, sushi restoran gibi kategorilerde sanal 
markalar yaratmak, menülerini, paketleme 
malzemelerini, web sayfalarını hazırladıktan 
sonra ve bu sanal restoranları paket servis 
platformlarına ekledikten sonra, bu zincir 
restoranların mutfaklarını ana kara mutfak 
olarak kullanarak hizmetleri bu mekanlardan 
vermek.

Paket servis veren platformlarda bu sanal 
restoranlar arttıkça sipariş oranları da artacaktır. 
Günün sonunda ise, bu sanal resoranları işleten 
mekanlar kendi mekanlarından kazandıkları 
gelir haricinde ek gelir elde etmiş olacaktır.
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Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi’nin (TURSAM) 
kuruluş toplantısında bir konuşma yapan TÜROFED 
Başkanı Sururi Çorabatır, sektörde bir ilkin 
gerçekleştiğini vurgulayarak, turizm sektörünün 
akademi kanadıyla, sivil toplum örgütlerinin 
aynı çatı altında buluştuğunu söyledi. Çorabatır, 
konuşmasında şunları dile getirdi: “Bugün Türk turizmi açısından bir ilke 
tanıklık ediyoruz.  Turizmimizin her alanında çalışanların ihtiyaçları olan ve bu 
güne kadar çeşitli sivil toplum örgülerinin kendi anlayışlarına ve taleplerine 
göre gerçekleştirmeye çalıştıkları araştırmaları, raporları tek bir çatı altına 
almayı başardık. İlk defa sektörün bileşenleri, güçlerini ve azimlerini 
ortaya koyarak. Bugüne kadar hep konuşup da gerçekleştiremediğimiz 
turizm eğitimi veren Akademi Dünyası ile turizm sektöründe faaliyet 
gösteren sivil toplum örgütlerini bir çatı altında buluşturduk. Güçlerimizi 
birleştirip sektörün bu alandaki eksikliğini gidermek amacıyla tüm 
gücümüzle çalışacağız. Sektör olarak hep envanter bilgisi eksikliğini 
çekmişizdir. Rakip ülkelerimizin turizm alanındaki durumunu hep 
gecikmeyle güvenilir olmayan kaynaklardan öğrenmek zorun kaldık. Yeni 
yatırımlarda, pazarlamalarımızda, çalışmalarımızda ihtiyaç duyduğumuz 
ve duyacağımız tüm bilgilere bu merkez amacıyla ulaşmak hedefimiz 
olmalıdır. Stratejik olarak bilmek istediğimiz bilgilere TURSAM aracılığı 
ile ulaşacağımıza inanıyorum. Ayrıca ülkemizin bilinmeyen turizm 
değerlerinin il il çıkarılarak sektörün hizmetine sunulmasının ülkemiz 
turizminin çeşitlendirilmesine büyük katkıda bulunacağına inanıyorum. 
Uluslararası kuruluşlardan, bu alanda yayın yapan istatistik kurumlarından 
edinilecek bilgilerin sektör için yorumlanarak yayımlanmasının bizlere 
yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Ayrıca bu oluşumun sadece imzası 
bulunan bileşenlerle değil, turizm sektörünün sahibi Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın bu alanda vereceği destek ve yönlendirme başarımızı daha 
da artıracaktır. Bununla birlikte TGA,  TOBB, Merkez Bankası; TÜSİAD gibi 
kuruluşlarla işbirliği çok önemli olacaktır.”

OTELLER & ACENTELER HABERLER

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın ve Sağlık Bakan 
Yardımcısı Rusya’ya günübirlik 
ziyaret gerçekleştirdi. 
Görüşmelerde turizm sezonu 
ve aşı konusu ele alındı. 
Toplantını ardından açıklama
yapan Bakan Ersoy, muhatap bakanlarla bir dizi görüşme 
gerçekleştirildiğini aktararak, “Türkiye’de vaka sayıları arttıktan 
sonra hem kısmi hem de tam kapanma sürçlerinde almış 
olduğumuz önlemler ve alınan önlemler neticesinde vaka 
sayılarının nasıl aşağıya düştüğüne ilişkin raporları sunup 
bilgilendirmeleri yaptık. 17 Mayıs’tan sonra nasıl ilerleyeceğimiz, 
kontrollü normalleşmeyi nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda 
bilgilendirdik. İlgili bakanlıklar ve otorite kurumları hızlı 
bir şekilde bizim verdiğimiz raporları değerlendirerek, en 
kısa sürede yerinde gözlemlemek için Türkiye’ye gelmek 
istediklerini söylediler. Değerlendirmeyi yapar yapmaz bizden 
bir randevu talep edip Türkiye’ye gelip özellikle tatil yerlerinde 
gözlemlemeleri ve deneyimlerimi yapıp, en kısa sürede uçuşları 
yeniden başlatmak için gerekli adımları atacaklarını söylediler” 
şeklinde konuştu. Siyamend Kaçmazın video haberinden 
alınan bilgiye göre, Ersoy, bütün bunların 1 Haziran’a yetişip 
yetişmeyeceği sorusuna ise, “Raporlarla ilgili bize en kısa süre 
içinde dönecekler. Bu dönüşü bekliyoruz. Bu dönüşle birlikte 
bize hemen bir ziyaret tarihi verecekler Türkiye’de ziyaret 
tarihi ile ilgili. Çok kısa sürede netleşir diye düşünüyorum” 
yanıtını verdi. Sputnik V aşısına yönelik e görüşme yapıldığını 
aktaran Ersoy, “Sputnik V aşısının Türkiye’ye öngörülenden 
daha hızlı ve yoğun bir şekilde nasıl getirilebileceği konusunda 
taleplerimizi ilettik. Kendileri en kısa sürede bu taleplerimizi 
de değerlendirip farklı seçenekler üzerinde çalışıp bizi bu hafta 
içinde bilgilendirecekler” ifadelerini kullandı. 

Titanic Mardan Palace’da 
genel müdürlük görevine 
otelcilik sektörünün deneyimli 
isimlerinden Yüksel Gürhan 
getirildi. Akdeniz Üniversitesi 
Turizm İşletme Bölümü mezunu 
Yüksel Gürhan kariyeri boyunca 
önde gelen resort otellerde genel 
müdürlük görevini üstlendi. 
Evli ve 1 çocuk babası Gürhan, 
Titanic Mardan Palace’ın 2021 
yaz sezonu hazırlıkları ile göreve 
hızlı bir başlangıç yaptı. Titanic 
Mardan Palace, pandemi sürecinin 
etkilerini inovatif projeler ile en 
güçlü şekilde aşarak sevenleri ile 
buluşmaya hazırlanıyor.

Rusya, tatil bölgelerini 
yerinde gözlemleyecek

Titanic Mardan Palace’a
yeni genel müdür

Yüksel Gürhan

Mehmet Nuri Ersoy

Sururi Çorabatır

TURSAM, turizmde akademi ve 
sivil toplum örgütlerini bir araya 
getiriyor

Koronavirüs sonrası sürece yönelik 
turizmde dijitalleşmenin ilk adımı 
İzmir’de atıldı ve İzmir, dijital 
turizm altyapısını tamamlayan 
Türkiye’deki ilk şehir oldu. Cep 
telefonuna indirilebilen Visitİzmir 
mobil turizm uygulaması sayesinde, 
İzmir’i gezmek isteyenler şehrin 2 bin 300’den fazla noktası hakkında 
bilgi alarak, dilediği yere dilediği zaman erişebilecek. Projeyle 
ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir 
Vakfı Başkanı Tunç Soyer, Visitİzmir mobil turizm uygulamasının 
amaçlarının metropol ve kırsal alanda bir bütün olarak şehrin refahını 
artırabilmek olduğunu ifade etti. Soyer, şöyle devam etti: “Başka bir 
turizm mümkün anlayışımızın bir örneği olan bu yenilikçi çalışma, 
şehirdeki tüm kurumların vizyon ortaklığının bir sonucu. Turizmin 
dünya genelinde dijitalleştiği ve küçük ölçekli turizmin yaygınlaştığı 
pandemi sürecinde önemli bir adım attık. İzmir dijital turizm 
altyapısını tamamlayan ilk şehir oldu. Visitİzmir sayesinde turistler 
İzmir’in 30 ilçesinde, 12 ay boyunca farklı noktaları ziyaret edebilecek. 
Şehrin az bilinen yüzlerce cazibe noktasına kolayca erişerek turizm 
sektörünün ve esnafımızın ekonomisini büyütecek” dedi.

Visitİzmir mobil turizm 
uygulaması devreye girdi
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Türkiye Seyahat ACENTELERı Birliği’nin 
(TÜRSAB) düzenlediği, dünya genelinde 
pandemiden en çok etkilenen turizm 
sektörünü ‘Yeniden Doğuş’ sloganıyla 
bir araya getiren 1. Uluslararası Turizm 
Forumu’nun açılış töreninde TÜRSAB 
Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, “Bu yıl ilkini 
gerçekleştirdiğimiz ve gelenekselleşmesini 
planladığımız TÜRSAB Uluslararası Turizm 
Forumu ile bir nebze de olsa sektörümüzün 
motivasyonunu artırmanın yanında 
sektörümüzün önünü görebilmesine olanak 
sağlayacak bir vizyon oluşturmayı amaçladık” 
diyerek kendi alanında yetkin ve önemli 
isimlerin katılımlarıyla gerçekleşen forumun 
açılışını yaptı. Turizmin ana konuları dışında 
teknoloji, tanıtım, pazarlama, çevre ve 
sürdürülebilirlik gibi pandemide daha da 
öne çıkan konulara yer verilen forumun 
açılış töreninde Bağlıkaya, “Hepimizin 
bildiği üzere, turizm sektörü olarak çok 
zorlu bir süreçten geçiyoruz. Salgının ortaya 
çıkmasının üzerinden bir yılı aşkın bir süre 
geçti. Sektörümüz ve dünya turizmi açısından 
yüzyılın en büyük krizi ile mücadele ediyoruz. 
Bu süreçte TÜRSAB olarak, tüm gücümüzle 
sektörümüzün nefes alabilmesi için alınması 
gereken doğru önlem ve tedbirleri, ilgili 
makamlara yazılı ve sözlü olarak bildirdik; 

bilgilendirmelerde bulunduk. Bu süreçte 
verilen her türlü destek ve katkı için başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm 
yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.  
Bağlıkaya, “Sektör olarak birçok krizi çok zor 
koşullar altında birlikte atlattık. Ülkemize 
ve sektörümüze olan sevgimiz, bağlılığımız 
bizi hep güçlü kıldı; umudumuzu yitirmedik. 
Bu kriz bizi birbirimize daha güçlü bağladı, 
kenetlendik, bir olduk, ayakta kalmaya 
çalıştık. Bugünden vazgeçersek geleceğe 
ulaşamayacağımızı, Türkiye’nin geleceğinin 
turizm olduğunu anlatmaya çalıştık” diyerek 
çalışmaların devam hız kesmeden devam 

edeceğini vurguladı. “İçinden geçmekte 
olduğumuz bu zorlu süreçte sektörümüze 
Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere 
yeni destekler verilmesi, sektörümüzün 
kendisi toparlaması için büyük önem arz 
ediyor. Bu konudaki taleplerimizin çok değerli 
devlet büyüklerimiz tarafından bir kez daha 
değerlendirilmesinin bizler için taşıdığı anlam 
ve önemi bir kez daha ifade etmek istiyorum” 
cümlesiyle Bağlıkaya, turizm sektöründe 
nitelikli istihdamın kaybolmaması ve ayakta 
durabilmesi için Kısa Çalışma Ödeneği 
uygulamasının devam etmesi gerektiğini 
vurguladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı 
Firuz Bağlıkaya, Turizm Meclisi TV yayınında 
açıklamalarda bulundu. 15 aylık krizin sonunda 
Bakanlığın bulduğu çözümün ‘acentelerden 
aidat alınmaması olduğunu ifade eden 
Bağlıkaya, bu girişimin amacının TÜRSAB’ı 
zayıflatarak hizmet veremez hale getirmek 
olduğunu söyledi. Bağlıkaya, Bakanlığın TTGA 
payından neden vazgeçmediğini sordu. Turizm 

Meclisi TV’de turizm gazetecileri Hasan Arslan, 
Yılmaz Keleş ve Savaş Daş’ın konuğu olan 
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, aidat ile ilgili 
girişimin asıl amacının, TÜRSAB’ı zayıflatarak 
hizmet veremez hale getirip, üyelerinin 
karşısındaki itibarını yok etmek olduğunu 
söyledi. Turizmgüncel’de yer alan habere göre, 
2020 yılında üyelerinden aidat almadıklarını 
hatırlatan Firuz Bağlıkaya, “Aidatların 

ikinci kez alınmaması, TÜRSAB’ın işlevini 
kaybetmesi ve hizmet verememesi anlamına 
gelir. TÜRSAB’ın yaşamasını istemedikleri 
için bunu bilinçli olarak yapıyorlar” dedi. 
Bakanlığın TÜRSAB aidatlarının alınmaması 
için girişimlerde bulunurken, TTGA paylarını 
almaktan vazgeçmediği gibi, ödeyemeyenlere 
yüksek cezalar kesmek için yasa hazırladığını 
hatırlatan Bağlıkaya, “Acenteyi düşünen, bu 
dönemde kendine pay alır mı?” diye sordu. 
TÜRSAB’ın üyesine hizmet verebilmesi, 
borçlarını ödeyebilmesi için aidat almak 
zorunda olduğunu belirten Firuz Bağlıkaya, 
yönetime geldiklerinden bu yana ödeme 
konusunda üyelere her türlü kolaylığı 
sağlamalarına rağmen, bir grup acentanın 
ısrarla aidat ödemediğini belirtti.” TTGA 
paylarının alınmaması halinde acentaların 
ortalama 20 bin TL civarında tasarruf 
edebileceğini söyleyen Firuz Bağlıkaya, “Ama 
mesele bu değil. Mesele seyahat acentalarına 
nefes aldırmak değil, TÜRSAB’ı zora sokmak, 
yok etmek! Bu nedenle, bu kadar yapılacak iş 
varken TÜRSAB aidatları ile uğraşıyorlar” dedi.

Firuz Bağlıkaya’dan Bakanlığa “aidat” tepkisi

Firuz Bağlıkaya: “Sektörümüz ve dünya turizmi açısından
yüzyılın en büyük krizi ile mücadele ediyoruz”
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M.I.C.E. olarak bilinen toplantı, teşvik gezileri, 
kongre, fuar ve etkinlik sektörlerini temsil 
eden 18 farklı sivil toplum kuruluşu bir 
araya gelerek, pandemi dönemi sonrasında 
hizmet üretebilmek ve 2023 hedeflerini 
yakalayabilmek için devlete sunmuş oldukları 
öneri paketini değerlendirdi. I-MICE Başkanı 
Hüseyin Kurt ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
online toplantıda sektör temsilcileri, M.I.C.E. 
segmenti çalışan acenteler, etkinlik ajansları, 
otel yöneticileri, fuar organizatörleri 
ve tedarikçiler bir araya geldi. Yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sektörde 
gelir üretemediğimiz 14 ayı tamamladık. 
Sektörümüzün ayakta kalabilmesi, ülkemize 
katma değer üretebilmesi, sağladığı 
istihdamı koruyabilmesi, pandemi sonrasında 
hizmet üretebilmesi ve 2023 hedeflerini 
yakalayabilmesi şüphesiz alacağı desteklere ve 
faydalanabileceği teşvik paketlerine bağlıdır. 
Krizin ilk günlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız 

tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar 
Kalkanı Paketinde bizim endüstrimizin de yer 
alması, elbette tarafımızdan memnuniyetle 
karşılanmış ve sektörümüz adına bir kazanım 
olarak kabul edilmiştir. Ancak, kısa çalışma 
ödeneği, vergilerin ertelenmesi, KDV ve 
stopaj düzenlemeleri vb. çalışma ve destekler, 
sektörümüze belli ölçüde nefes aldırmakla 
birlikte yaşanan krizin boyutlarına göre kısıtlı 
kalmıştır. Her daim ülkesi için üretmeye, 
istihdamı korumaya ve ekonominin çarklarının 
dönmesi adına katkı sağlayan endüstrimiz, 
teşvik ve destek paketlerini alamaması 
durumunda; başlayan firma kapanmaları 
devam edecek ve özellikle kısa çalışma 
ödeneğinin korunamaması durumunda da 
nitelikli istihdam kaybı önlenemeyecektir. 
” 18 STK’nın ortaklığıyla belirlenen talepler 
arasında;  Kısa Çalışma Ödeneğinin (KÇÖ) 
31.12.2021 tarihine kadar devam ettirilmesi, 
kongre, toplantı, etkinlik ve fuar sektörü 

bileşenlerinin de aşılanma takviminde öne 
alınması, işveren SGK prim desteği verilmesi, 
stopaj indirimi, KDV indirimi, ertelenen kredi 
borçlarının vadesi gelmiş olsa bile sektörel 
faaliyetlerin başlayamaması nedeni ile faizsiz 
yapılandırılması vb. yer alıyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırlattığı ve 
‘Go Türkiye’ web sitesinde yayınlanan reklam 
tepkiler üzerine yayından kaldırıldı. Reklamda, 
“Keyfini çıkarın; aşılıyım” yazılı maskeler takan 
turizm personeli görünüyor ve paylaşımda 
“Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış 
personel! Biz buna turizm için çifte güvenlik 
diyoruz” mesajı yer alıyordu. Sosyal medyanın 
yanı sıra muhalefet partilerinden de büyük 
tepki gören skandal film, yayından kaldırıldı.

Tepkiler sürüyor…
Boyd - Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri 
Yönetim Kurulu Derneği Serdar Karcılıoğlu, 
paylaştığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer 
verdi: “Turizm sektörümüzün yatırımcısı, 
acentesi, rehberi, esnafı ve sektörün en 
önemli dinamikleri olan turizm profesyonelleri 
ile birlikte topyekün, Devletimiz tarafından 
yeterli ve sektörü ayağa kaldıracak en azından 

ilaç olacak önlemlerin dahi alınamadığı 
bir ortamda içine düştüğü bu büyük kaos 
ortamından çıkmak için olağanüstü çaba 
harcandığı bu günlerde yetkililerin gaf üzerine 
gaf yaptıkları bir durumu hak etmediğimizi 
bildirmek istiyoruz. Hem Türk insanını hem 
de sektörün vazgeçilmezleri olan turizm 
emekçileri ve profesyonellerini sırf başta 
Almanya olmak üzere İngiltere ve diğer 
Avrupa ülkelerinde yapılan, sonuçsuz olacağı 
bizce malum olan girişimlerinin “Başarılı” 
olduğu imajı vermek üzere bizleri aşağılayan 
ve üçüncü dünya ülkelerinde dahi bir devlet 
aklı ile anlatılması mümkün olmayan bu 
onur kırıcı gaf bizleri ziyadesiyle üzmüştür. 
Bu video paylaşım sosyal medyada aldığı aşırı 
tepki nedeniyle kaldırılmış olsa dahi üç beş 
turist gelecek diye onurumuzu ve şerefimizi 
ayaklar altına alan ve önemimizi hiçe sayan 
bu zihniyete karşı sesimizi yükseltmeye devam 

edeceğiz. Tepkimiz “kaldırdılar iyi ettiler” 
denilerek geri çekilmek olmayacak…”

Tüm yaşananlara ek kaygılarla açlığın 
pençesinde bırakıldığımızda, gibi desteği hiç 
ihtiyacı olmayan zenginlere verdiniz”
Antalya’daki Turizm İşçileri Dayanışması ise, 
“Yaptıklarınızın işe yaramadığını gördükçe 
işi iyice onurumuzla oynamaya vardırdınız. 
Buna izin vermeyeceğiz” ifadeleriyle ‘Aşımızı 
Olduk’ ifadelerinin yer aldığı maskelere tepki 
koydu. Yapılan açıklamada, “Yaklaşık 1,5 
yıldır yönetemediğiniz pandemi sürecinin 
mağdurları olan biz emekçiler, turizm işçileri 
olarak diyoruz ki, pandemi sürecinin ilk 
gününden beri olanca tehlikeye rağmen ülkeyi 
tam kapanmaya götüremediniz. Şimdi de tam 
kapanma diye sadece zenginlerin tatil yaptığı 
ama tüm ülke emekçilerinin çalışmak zorunda 
olduğu bir kapanamama sürecini sırf turist 
gelebilsin diye uygulamaya çalışıyorsunuz. 
Yeter artık. Biz turizm işçi ve emekçileri 
olarak tüm yaşananlara ek kaygılarla açlığın 
pençesinde bırakıldığımızda, emeklerimizin 
üstünden aldığınız vergilerle en doğal hakkımız 
olan devlet desteğini beklerken, sizler bizleri 
insan yerine bile koymadan dalga geçer 
gibi desteği hiç ihtiyacı olmayan zenginlere 
verdiniz. Vermeye devam ediyorsunuz…” 
ifadeleri dikkat çekti.

Bakanlığın reklam filmi, tepkiler üzerine yayından kaldırıldı

MICE alanında faaliyet gösteren 18 STK’dan destek çağrısı

Hüseyin Kurt
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Ankara Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkan 
Yardımcısı Ali Cenk Yorulmaz, 2021 turizm sezonuna dair 
açıklamalarda bulundu. Tedbir, dayanışma ve uyum içinde 
sürecin iyiye doğru gideceğini belirten Yorulmaz, aşılanma ve 
dikkat neticesinde vaka sayılarının düşmesiyle sezonun canlı 
geçebileceğini belirtti. Ülkemize en çok turistin Almanya, Rusya 
ve Hollanda gibi ülkelerden geldiğini söyleyen Yorulmaz, kısıtlama 
tedbirlerinin ardından turist akışının artacağını belirterek, 
küresel salgın krizi sonrası uluslararası tatil turizmi talebinde 
geri dönüşün hızlı olacağını vurguladı. 2020’de kontrollü 
normalleşmenin ardından Antalya, Muğla, İzmir gibi illerimizde 
çok sayıda turisti misafir ettiğimizi hatırlatan Yorulmaz, tam 
kapanmanın ardından vaka sayısı 5-10 binlere gerilerse Türk 
turizminin çabuk toparlanacağını öngördü. Birleşmiş Milletler 
Dünya Turizm örgütü verilerine de değinen Yorulmaz, “Ekim 
2020 itibarıyla uluslararası turizmde yüzde 72’lik bir düşüş 
görüldü. 2021 yaz sezonu henüz belirsizliğini korusa da, sürecin 
giderek iyileşeceğini umuyoruz. İşletmelerin bu koşullara uyum 
sağlamaları için çabalıyor, seslerini duyurmaya çalışıyoruz” 
dedi. 

İngiltere Başbakanı Boris 
Johnson, koronavirüsün 
Hint varyantının daha hızlı 
yayıldığını belirterek, planlanan 
gevşeme önlemlerinin tehlikeye 
girebileceğini açıkladı. Johnson, 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
kırmızı seyahat listesinde 
önemli bir değişiklik olmayacağı mesajını verdi. Johnson, 
Hint varyantının yayılmasının kapanmadan çıkış adımlarını 
yavaşlatabileceğini ve 21 Haziran’daki tam açılma planını 
sekteye uğratabileceğini aktardı. Johnson, dönüşte karantina 
zorunluluğu bulunmayan ülkelerden oluşan Yeşil Liste’de önemli 
değişiklikler olmayacağı mesajını verdi. Johnson, “Listeye 
hızlıca yeni eklemeler yapmamızı beklemiyorum. Gerçekte, 
kestirilebilir gelecekte çok, çok sert bir sınır rejimine bağlı 
kalacağız” ifadelerini kullandı. 12 ülkelik yeşil listede Avrupa’dan 
sadece Portekiz yer alıyor. Türkiye ise Hindistan, Brezilya 
ve Güney Afrika’nın da yer aldığı kırmızı listede bulunuyor. 
Hükümetin gidilmemesini istediği kırmızı listedeki ülkelerden 
İngiltere’ye sadece İngiliz vatandaşları ve İngiltere’de oturum 
izni bulunanların girmesine izin veriliyor.

 “Vaka sayısı 5-10 binlere 
gerilerse Türk turizmi
çabuk toparlanır” 

İngiltere, Türkiye’yi kırmızı 
listeden çıkarmıyor 

Geçtiğimiz aylarda, yurt dışındaki franchise 
faaliyetlerini Türkiye’de de başlatacaklarını 
açıklayan ve kısa zamanda yaptığı anlaşmalar 
ile adından söz ettirmeye başlayan grup, 
Dreamcatcher ℠ (Düşkapanı) Kaliteli 
Uyku programı için yine aynı isimle 
markalandırılacak özel yatakların imalatı için 
anlaşma imzaladı. Konaklama süresince, 
misafirin mutlu olmasını ve konaklamasından 
memnun olmasını sağlayan birkaç etkenden 
birisinin ve hatta en önemlilerinden birisinin 
iyi ve kaliteli uyku olduğunu belirten 
yetkililer, “Yaptığımız araştırmalar sonucunda 
Türkiye’de bu konuda çok başarılı firmalar 
olmasına rağmen, kendi özel reçetemiz 
ile kendi yataklarımızı üretme kararı aldık, 
önümüzdeki günlerde üretici firma ile resmi 
sözleşmemizi de imzaladıktan sonra, ortak bir 
açıklama daha yapacak ve ürünün özelliklerini 
de tanıtacağız” dedi.

“Hedefimiz yerli markalar ve üreticiler ile 
birliktelikler yapmak”
Diğer yabancı otel markalarının aksine, 
franchise verdikleri ve yönetim yaptıkları 
tesislerde, inşaat ve sonrasında operasyonel 
ekipmanlarda marka ve firma yönlendirmesi 
yaparak, otel yatırımcısını zorlamayı 
düşünmediklerini söyleyen firma yetkilileri, 

ancak “olmazsa olmaz” olan birkaç ürün ve 
hizmet için özel anlaşmalar ile yatırımcının 
da alacağı indirimlerle uygun bir fiyata 
temin edeceği bir liste hazırladıklarını ve bu 
ürün listesinin de sadece yerli markalardan 
oluşturulduğunu belirtti. “Milli Servet bizim 
için önemli” ifadelerini kullanan firma 
yetkilileri, “Bugün ülkemizde televizyondan 
yatağa, şampuandan beyaz eşyaya her şeyin 
en iyisini bulabilirken, seçtiğimiz ürünlerin 

gereksiz yüksek fiyatlar ödenen, yabancı 
markalı ürünler olmasına hiç gerek yok” 
dedi. Yetkililer ayrıca, “Bünyemizde bulunan 
Continent Hotels & Resorts, Lofty Collection, 
AncyrA Hotels & Inns, JOMO Hotels ve 
ZeeZ Hotels markalarımız Dreamcatcher ℠- 
programımıza katılacak ve kendi üretimimiz 
olan yatakları kullanacak. Bu program ile 
otellerimizde konaklayan misafirlerimize 
“Kaliteli Uyku” garantisi vereceğiz” dedi.

Continent Worldwide Hotels, “Dreamcatcher ℠” 
Kaliteli Uyku Programını tanıttı
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Epidemiyolojik 
risk haritasını 
güncelleyen 
Romanya Ulusal 
Acil Durumlar 
Komitesi, 
Türkiye’yi kırmızı 
listeye aldı.
Romanya’ya girişlerde vatandaşlarımız SARS-CoV-2 testi sonucuna bakılmaksızın 
kendi belirledikleri adreslerde karantinaya girecek. Türkiye’nin Bükreş 
Büyükelçiliği’nden yapılan açıklama şöyle: “Romanya Ulusal Acil Durumlar Komitesi 
epidemiyolojik risk haritasını 14 Mayıs’ta güncellemiştir. Yeni güncelleme ile ülkemiz 
bulaş oranının binde 3’ün üzerinde olduğu kırmızı listeye alınmıştır. Bu çerçevede; 
Ülkemizden Romanya’ya girişlerde vatandaşlarımız SARS-CoV-2 testi sonucuna 
bakılmaksızın kendi belirledikleri adreslerde karantinaya gireceklerdir. Karantinanın 
sekizinci gününde uygulanan SARS-CoV-2 testi sonucunun negatif olması halinde 
karantinaları sonlandırılabilecektir. Bununla birlikte; İzin verilen azami kapasitesi 
2,4 tondan fazla olan yük taşıtlarının sürücüleri ile sürücü koltuğu dahil 9’dan 
fazla koltuğu olan binek araçların sürücüleri, Romanya’dan 24 saat içinde ayrılacak 
transit yolcular, sözleşme müzakere etmek ya da imzalamak için Romanya dışına 
seyahat eden ve bu durumu kanıtlayan bir belge sunabilen; uçağa binmeden (toplu 
taşıma ile seyahat edenler için) veya ulusal bölgeye girmeden önce (toplu taşıma ile 
seyahat etmeyenler için) en geç 72 saat önce gerçekleştirilmiş negatif SARS-CoV-2 
test sonucu sunabilen iş insanları, SARS-CoV-2’ye karşı ikinci doz aşılanmasının 
üzerinden 10 gün geçmiş kimseler karantinadan muaf tutulacaktır.’’

OTELLER & ACENTELERHABERLER

Özgün mimarisi ve dekorasyon anlayışı ile Türk 
misafirperverliğini sentezleyerek, misafirlerine en 
üstün hizmet kalitesini sunmayı amaçlayan Elite 
World Hotels’de önemli atamalar gerçekleşti.  
Konfor, şıklık ve misafirperverliği bir arada 
sunan Türkiye’nin yerel otel zinciri Elite World 
Otelleri’nde 5 önemli atama yaşandı. Elite World 
Hotels İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine 
Nergis Yönet, Satınalma Koordinatörlüğü 
görevine Melih İlgü, Elite World Asia Hotel Genel 
Müdürlüğüne Nur Bilgin, Elite World Europe 
Hotel Genel Müdürlüğüne Yalın Akalan, Elite 
World Asia Satış Direktörlüğüne Ayşe Tüysüz 
Yalçın getirildi.

Elite World Hotels’den 
önemli atamalar

Romanya, Türkiye’yi kırmızı listeye aldı

Turizm Haftası dolayısıyla pandemi sonrası 
değişen sektör dinamiklerine bağlı olarak 
önümüzdeki dönemde Setur’un öncelikleri 
konusunda bilgi veren Setur Turizm 
Operasyon Direktörü Oktay Temeller, Setur 
açısından en önemli konunun müşteri 
memnuniyeti olduğunu kaydederek 
şunları söyledi; “Her zaman olduğu gibi 
misafir odaklı bir yaklaşımı 2021 sezonu ve 
sonrasında da sürdüreceğiz. Misafirlerimize 
verdiğimiz güven, bağımsız araştırma şirketi 
SIA Insight ile her yıl gerçekleştirdiğimiz 
müşteri memnuniyeti araştırması tarafından 
da belgelendi. Müşteri memnuniyeti 
oranımızı sektör ortalaması endeks değerinin 
de üzerine çıkararak yüzde 84,05’lik değer 
ile turizm müşteri memnuniyet oranı en 
yüksek şirket olduk.” Setur olarak yapılan her 
işin merkezine misafirlerin memnuniyetini, 
sağlığını ve güvenliğini koyduklarını ifade 
eden Temeller, “Pandemi süresince 
misafirlerimizin tüm ihtiyaç ve taleplerinde 
onlarla birlikte hareket etmeye özen 
gösterdik. Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda, 
ürünlerimizin içeriğini pandemi koşullarını göz 

önünde bulundurarak yeniden düzenledik. 
Misafirlerimiz ile ilişkilerimizi güçlendirerek, 
teknolojinin de yardımı ile ihtiyaçlarını 
doğru adresledik, tüm geri bildirimleri 
değerlendirdik. Bundan sonra da bizden 
hangi alanda olursa olsun hizmet alan tüm 

misafir ve müşterilerimiz ile sürekli iletişim 
halinde olarak kendilerinden alacağımız geri 
bildirimlerle güncel gündemi belirleyerek, 
yüksek müşteri memnuniyetimizi devam 
ettirip, insan odaklı ve kaliteli hizmet vermeye 
devam edeceğiz” dedi.

Setur’un önceliği çalışanlar, seyahat severler ve 
sektör için  “sağlık, güvenlik ve memnuniyet”

Oktay Temeller
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Günümüzde hava taşımacılığı endüstrisinde ileri teknoloji 
çözümleri sağlayıcısı olan SITA, İstanbul Havalimanı’nda (IGA) 
az temaslı yolcu deneyimini desteklemek ve yolcu işlemlerini 
iyileştirmek amacıyla kendisinin geliştirdiği biyometrik destekli 
SmartPath Çözümünü kapsayan (PoC) pilot çalışmasının 
sonuçlarını açıkladı. Altı aylık proje kapsamında yapılan test 
sonuçları biniş süresinin %30 oranında kısaldığını, teste katılan 
yolcuların ve havayolu şirketlerinin memnuniyet düzeylerinin 
arttığını ve yolcular için az temaslı seyahat sayesinde COVID-19 
ile ilişkili risklerin azaldığını gösterdi. İGA Dijital Hizmetler ve 
Ticaret Genel Müdürü Ersin İnankul şunları söyledi: “Zorlu 
ekonomik ortama rağmen akıllı teknoloji uygulamalarının yolcu 
güvenliğini ve havalimanı verimliliğini artırmak için çok önemli 
olduğuna eminiz. İstanbul Havalimanı teknoloji odaklı bir 
havalimanıdır ve havalimanındaki operasyonel yükleri azaltırken 
yolcuları güvende tutmaya yardımcı olabilecek akıllı ve az 
temaslı yolcu sistemleri konusunda öncülük etmekten gurur 
duyuyoruz.”

2020’de tarihinin en 
kötü yılını geçiren 
küresel turizm 
sektörünün bu yıl 
toparlanmaya geçmesi 
bekleniyor. Uluslararası 
yönetim danışmanlığı 
şirketi Simon-Kucher 
& Partners’ın salgın 
sonrası otel, turizm ve 
eğlence sektöründeki değişen tüketici alışkanlıklarını inceleyen 
araştırma sonuçları, 2021’de seyahat talebinin önemli ölçüde 
artacağını gösteriyor. Simon-Kucher & Partners tarafından 
2020 yılı Aralık ayında 25 ülkede 3 bin 500’den fazla kişinin 
katılımıyla yapılan araştırma, radikal bir daralma yaşayan 
turizm sektörünün, bu yıl karşı karşıya kalacağı tabloyla ilgili 
çarpıcı veriler içeriyor. Öncelikle tatil amaçlı seyahat eden 
her 100 kişiden 71’i önümüzdeki dönemde seyahat etmeyi 
düşünebileceğini açıklıyor. Simon-Kucher & Partners’ın 2020 yılı 
Mayıs ayında ilkini gerçekleştirdiği araştırmada her 100 kişiden 
sadece 17’si seyahat kısıtlamaları kalktığı anda seyahat etmeye 
başlayacağını belirtmişti. Bu ciddi artış, kişilerin seyahat özlemini 
de ortaya koyuyor. Seyahat etmeyi düşünebileceğini ifade eden 
yüzde 71’in bir takım ön koşulları da var. Buna göre katılımcıların 
yüzde 29’u seyahat için kendilerinin veya halkın çoğunluğunun 
aşı olmasını bekleyeceğini dile getirirken, yüzde 30 da seyahatle 
ilgili kısıtlamaların kaldırılmasının yeterli olduğunu söylüyor. 

SITA, akıllı az temas sistemi ile 
İstanbul Havalimanı’nda yolcu 
işlem süresini kısaltıyor 

100 kişiden 71’i seyahat 
etmeyi düşünüyor

TAV Havalimanları, Kazakistan’ın ticari 
başkenti ve en yoğun trafiğe sahip havalimanı 
olan Almatı’nın işletmesini devraldı. TAV ve 
VPE Capital’in oluşturduğu konsorsiyum, 
Mayıs 2020’de Almatı Havalimanı ve 
bağlantılı yiyecek-içecek ve yakıt işletmelerini 
satın almak üzere imza atmıştı. TAV’ın 
konsorsiyumda yüzde 85 payı bulunuyor. 
Ülkenin güneydoğusunda bulunan Almatı, 
modern İpek Yolu olarak tabir edilen ”Kuşak 
ve Yol” projesinin önemli bir merkezinde 
yer alıyor. Ülkenin toplam yolcu trafiğinin 
yarısı Almatı Havalimanı’ndan geçiyor. TAV 
Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani 
Şener “Asya ve Avrupa arasındaki ana transit 
merkezlerinden biri olan Kazakistan’ın Almatı 
Havalimanı’nı satın alarak portföyümüze 
eklemekten mutluluk duyuyoruz. Asya’dan 
Avrupa ve Afrika’ya doğru havadan kurulan 
modern ‘İpek Yolu’nun önemli duraklarından 
birini işletmeye başladık. Havacılık tarihinin 
en ciddi krizlerinden birinin içinden 
geçerken bu projenin yurtdışı finansmanla 
tamamlanması, TAV’ın kredibilitesini 
göstermesi açısından da ayrıca önem taşıyor.  

Orta Asya’nın coğrafi ve ekonomik olarak 
en büyük ülkesi olan Kazakistan, Türkiye ile 
köklü ilişkilere ve yaklaşık 3 milyar dolarlık 
ticaret hacmine sahip. Kazakistan ve Türkiye 
arasındaki ticari ve turistik ilişkilere ve her iki 
ülkenin ekonomilerine çok ciddi bir katkımız 

olacağına inanıyoruz. Havalimanı yapımı ve 
işletmeciliğindeki 21 yıllık bilgi birikimimizi 
kullanarak, yapacağımız yatırım ve pazarlama 
faaliyetlerimizle birlikte Almatı havalimanını 
bölgenin en önemli havalimanlarından biri 
yapacağız” dedi.

TAV, Almatı Havalimanı’nı işletmeye başladı
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Bodrum, Alanya, 
Çeşme gibi yazlık 
ilçelere son yıllarda 
artan ilgi koronavirüsle 
tavan yaptı. Bodrum 
nüfusa üçe katlanırken 
artık çoğu yazlık 
bölgede yaşam 12 aya 
yayıldı. Bu noktada bu 
ilçelerin kapasitesinin 
zorlanması yerine hak 
ettiği değeri görmeyen 
yazlık bölgelerin 
turizme açarak milli 
geliri katlamanın 
mümkün olduğunu 
belirten Ulusal İktisadi 
Düşünce Kuruluşu 
(ULİKAD) Başkanı Ömer 
Niziplioğlu, “Akdeniz 
turizmin havzasıyken 
biz sadece Antalya’dan 
ağırlıkla kazanım 
sağlıyoruz. Hatay, 
Adana ve Mersin 
kıyılarını da turizm bölgesi ilan edip, planlayıp turizme 
kazandırmalıyız” dedi. Çalışmalarla Hatay’ın Dubai’ye 
dönüşebileceğine dikkat çeken Niziplioğlu, “Akdeniz’in en uzun, 
dünyanın en uzun 12. plajıına sahip olan Samandağ’a rağmen 
Türkiye sadece Antalya’dan kazanç sağlıyor. Eğer Hatay için 
yeni bir planlama yaparsak konaklama, yeme-içme, eğlence 
yerlerini sıfırdan tasarlarsak hatta bunun için uluslararası şehir 
plancılardan destek alırsak Cannes, Nice, Dubai gibi turistik bir 
bölgeye dönüştürebiliriz.  En azından Antalya’nın yarısı kadar 
gelir elde edebiliriz” dedi.

Bodrum Yarımadası’nın 
en büyüleyici koylarından 
Cennet Koyu’nda yer alan 
Mandarin Oriental, Bodrum,  
modern et restoranı 
“Atelier Di Carne” by Dario 
Cecchini’yi bünyesine katıyor. 
Bir steakhouse’un temel 
bileşenlerini vurgulayan 
“Atelier Di Carne” by Dario 
Cecchini, farklı et tabaklarının 
yanı sıra, leziz deniz ürünleri 
ve özenle seçilmiş mevsimlik sebzeleriyle unutulmaz bir 
lezzet şölenine ev sahipliği yapıyor. Dario Cecchini’nin üstün 
becerileri, etlerin alışılagelmiş hazırlanma sürecine yepyeni bir 
boyut kazandırıyor. Klasik kesimlerden “to beef or not to beef” 
seçeneklerine, restoran ezber bozan menüsü ile en seçkin 
gurmeleri bile tesiri altında bırakıyor. Klasik kokteyllerden 
modern karışımlara ve çok özel şarap türlerine uzanan kapsamlı 
içecek yelpazesi de restoranın sunduğu benzersiz gastronomi 
deneyimine bir övgü niteliği taşıyor.

Gastronomi Turizmi 
konusunda yıllardan 
beri ülkenin tanıtımı 
için çalışan Gastronomi 
Turizmi Derneği, eski 
dönem İstanbul Rehberler 
odası başkanı Şerif Yenen 
ile Türkiye illeri için 
gastronomik Lezzet Haritası 
çalışmaları için anlaştı. 
28-30 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 
Gastroshow’a katılacak olan tüm illere tanıtımı yapılacak olan Lezzet 
Haritası projesi ülkemizin değerlerini ön plana çıkarmayı hedefliyor. İlk 
etapta İstanbul Lezzet Haritası ile çalışmalara başlayan ekip ardından 
konferansta açıklanacak 7 gastronomik kentimiz için, ardından talepte 
bulunan diğer şehirler için de hızlıca çalışma başlatıyor.

Beyza Gödekmerdan Kantar, JW Marriott İstanbul Bosphorus ve 
Sheraton İstanbul City Center’a yeni Satış ve Pazarlama Direktörü 
olarak atandı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Turizm İşletme 
bölümünden mezun olan Kantar, halen aynı üniversitenin İnsan 
Kaynakları Yönetimi bölümüne devam ediyor. Çok iyi derece İngilizce 
bilen ve yaklaşık 17 yıllık deneyimi bulunan Kantar, kariyerine 2004 
yılında Renaissance Polat İstanbul otelde Rezervasyon Departmanı 
ile başladı. Çeşitli görevlerde yer aldıktan sonra Renaissance Polat 
Istanbul & Bosphorus ve Erzurum Otellerinin Satış Müdürü olarak 
görevini 2012 yılına kadar sürdürdü. Radisson Blu Airport Istanbul 
oteline 2012 yılı itibariyle Satış ve Pazarlama Direktörü olarak atanan 
Kantar, yine aynı pozisyonda kariyerine 2013 yılı itibariyle Radisson 
Blu Otel Pera’da devam etti.  2015 – 2019 yılları arasında ise Hyatt 
Regency Istanbul Otelinde Satış ve Pazarlama Direktörü olarak çalıştı. 
Mart 2021 itibarıyla Marriott bünyesine katılan Kantar, JW Marriott 
İstanbul Bosphorus ve Sheraton İstanbul City Center otellerinin Satış 
ve Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi.

‘Hatay, Adana, Mersin’i 
turizme açalım’ çağrısı

Mandarin Oriental, Bodrum 
“Atelier Di Carne” by Dario 
Cecchini’yi bünyesine katıyor

GTD, “Türkiye Lezzet Haritası” 
çalışması için deneyimli turizmci 
Şerif Yenen ile anlaştı

JW Marriott İstanbul Bosphorus 
ve Sheraton İstanbul City 
Center otellerine yeni satış ve 
pazarlama direktörü

Ömer Niziplioğlu

Şerif Yenen

Beyza Gödekmerdan
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Marriot International’ın Orta Doğu Bölgesi’ne Yönelik 
Operasyonlardan Sorumlu Başkanlığı’na Sandeep Walia ile 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’ya Yönelik Geliştirmeden Sorumlu 
Başkanlığı’na Jerome Briet atandı. Sandeep Walia Marriott 
International’ın Orta Doğu’nun yanı sıra Mısır ve Türkiye’deki 
portföyünü yönetecek. Jerome Briet ise şirketin Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika’daki gelişim ve büyüme çalışmalarına liderlik 
edecek.

Six Senses Kaplankaya 
Satış ve Pazarlama 
Direktörlüğü 
pozisyonuna Sarp 
Okçuoğlu atandı. 
Bilkent Üniversitesinden 
mezun olduktan sonra; 
otelcilik kariyerine 2007 
yılında başlayan Sarp 
Okçuoğlu, turizm satış 
ve pazarlama alanındaki 
tecrübesini Türkiye’de 
yer alan lüks segment 
otellerde edindiği 
deneyimlerle perçinledi.
Swissotel The Bosphorus,  Çırağan Palace Kempinski Bosphorus, 
Shangri-La Bosphorus, Viceroy Hotel Group-Princes’s Islands, 
Paramount Hotels and Resorts Bodrum, Nikki Beach Hotels and 
Resorts ve Caresse, A Luxury Collection Resort & SPA Bodrum 
gibi uluslararası ölçekli markalarda üst düzey satış ve pazarlama 
görevlerinde yer alarak,  uluslararası stratejik planlama, ekip 
yönetimi ve satış pazarı verimliliği gibi konularda uzmanlaşan 
Sarp Okçuoğlu, Six Senses Kaplankaya’da Satış ve Pazarlama 
Direktörlüğü görevini üstlendi.

Marriot International’ın 
üst yönetiminde iki 
önemli isim değişikliği 

Six Senses Kaplankaya’nın yeni 
Satış ve Pazarlama Direktörü 
Sarp Okçuoğlu oldu 

Kruvaziyer turizminde Türkiye, İsrail ve 
Yunanistan’ın acenteler ile yolculara verdiği 
teşvikler nedeniyle oyun dışında kalıyor. 
Bugüne kadar 95 gemi Türkiye’yi rotadan 
çıkardı. Bu gemilerde yolculuk yapacak ve 
Türkiye’ye gelmeyecek kişi sayısı ise 232 bin. 
Sabah’tan Betül Alakent’in haberine göre; 
gemilerin rotasını Türkiye’den çıkarmak için 
harekete geçen Yunanistan, Güney Kıbrıs, 
Malta ve İsrail, Avrupa Birliği’nden aldıkları 
desteklerle, kruvaziyer firmalarına çeşitli 
imkân ve teşvikler sunarak kendi limanlarını 
ana liman olarak kabul ettirmeye başladı. 
Kruvaziyer turizminin önde gelen isimlerinden 
Tura Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt 
Öner, gemileri yeniden limanlara döndürmek 
için 2018 ve 2019 yıllarında verilen teşviklerin 
uygulanması gerektiğini belirterek, “Malta 
pandemi nedeniyle kruvaziyer gemileriyle 
gelen ve üç gün konaklayan turist başına 200 
euro destek veriyor. İsrail ücretsiz aşılama 
vaat ediyor. Yunanistan acentelere kredi 
ve hibe destekleri sunuyor. Hal böyleyken 
bizim de bir çalışma yapmamız gerekiyor. 
2019 yılında verdiğimiz gibi yolcu başına 30 

dolar verebiliriz. Bu çalışma gemileri hemen 
ülkemize döndürecektir. Teşvik rakamı düşük 
olsa dahi tercih edilirliğimiz yüksek olacaktır. 
Türkiye, gemilerin ve yolcuların en çok 
tercih ettiği güzergahlar arasında yer alıyor. 
Bu fırsatı değerlendirmeliyiz” ifadelerini 
kullandı. Sektörün son iki yıldır ciddi kayıplar 

verdiğini aktaran Öner, “Galataport gibi 
mükemmel bir limana, THY gibi en geniş 
ulaşım ağına sahip havayolumuza ve diğer 
şehirlerle kıyaslanmayacak İstanbul, Kuşadası 
gibi cazibe merkezlerimize rağmen bu yıl 
kruvaziyer gemilerinde kayıplar yaşıyoruz” 
dedi.

Türkiye, kruvaziyer rotalarından çıkarılıyor 

Sandeep WaliaJerome Briet

Sarp Okçuoğlu
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ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines, 
28-30 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul 

Kongre Merkezi’nde (ICC) sektörü 8’inci kez 
bir araya getirmeye hazırlanıyor. ACE of MICE 
Exhibition by Turkish Airlines ile eş zamanlı 
olarak 28-30 Haziran tarihlerinde İstanbul 
Kongre Merkezi dış alanında Gastro Show 
fuarı, 28 Haziran’da ICC dış alanda AMEzing 
Party by Jolly MICE, 29 Haziran’da ICC 
Üsküdar salonunda ünlü isimlerin katılımıyla 
Gecce mekan ödülleri düzenlenecek. 
Ayrıca, sektörün önde gelen isimleri, 
deneyimlerini ve gelecek perspektiflerini 
konferans programı kapsamında ACE of 
M.I.C.E. izleyicisiyle paylaşacak. Uluslararası 
Hosted Buyer Programıyla da yurt dışı 
pazardan katılacak uluslararası incentive 
firması, PCO, DMC ve kurumsal satın alıcılar 

fuarda katılımcı firmalarla B2B görüşmeler 
gerçekleştirme imkanı bulacak. 

Organizasyon, pandemi tedbirleri ile 
gerçekleştirilecek
Son bir sene içerisinde pek çok büyük 
etkinliğin Covid-19 pandemisi dolayısıyla 
iptal edildiği ortamda, ACE of MICE fuarı 
tüm tedbirler alınarak gerçekleştirilecek. 

Misafirler fuar alanına HES kodu tarama 
sisteminden geçerek ve ateş ölçümleri 
yapılarak giriş yapabilecek. Ayrıca her 
misafir için maske kullanımı zorunlu olacak. 
İstanbul Kongre Merkezi’nin havalandırma 
sisteminin pandemiye uygun hale getirilmiş 
olması da fuarın ziyaretçi ve katılımcılarının 
sağlığını koruma noktasında önemli bir 
unsur… 

ACE of MICE Fuarı, sektörü bir kez daha 
bir araya getirmeye hazırlanıyor 

Bu sene 8’incisi düzenlenen ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines, toplantı&kongre sektörünü bir kez daha bir araya 
getiriyor. Tüm pandemi tedbirleri alınarak organizasyon gerçekleştirilebileceğini gösterme noktasında iddialı olan ACE of 
MICE, sektör profesyonellerine benzersiz bir MICE deneyimi yaşatırken, sektörünün ticari hacmini artırmayı hedefliyor.

ÖZEL BÖLÜM | ACE OF MICE

DOSYA
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Pandemi kaynaklı iptaller, 7 milyar 
doların üzerinde kayba yol açtı
Sektör profesyonellerinin “her krizden 
en çok etkilenen alan” olarak tanımladığı 
MICE pazarı, 2020’de hayatımıza giren 
Covid-19 pandemisinden de payını aldı. 
Zaman zaman seyahatlerin yasaklandığı, 
kişilerin bir arada bulunmasının imkansız 
hale geldiği son bir sene içerisinde çok 
sayıda toplantı, kongre, konferans, event-
organizasyon ertelendi veya iptal edildi. 
ICCA (Uluslararası Toplantılar ve Kongreler 
Derneği) verilerine göre 2020 yılında dünya 
genelinde tüm toplantıların yüzde 61’i 
ertelenirken, yüzde 22’si online ortamda 
gerçekleştirildi. Pandemi kaynaklı iptallerin 
yarattığı toplam kayıp ise 7 milyar doların 
üzerinde…

Organizasyonlarda yüz yüze bir araya 
gelme eğilimi azalmıyor 
2015’e kadar Türkiye ve İstanbul, ev 
sahipliği yaptığı uluslararası kongre ve 
toplantılar yönünden yükselen bir grafik 

çizmiş; 2015’e gelindiğinde Türkiye kongre 
sayısı bakımından dünyada 37’nci, İstanbul 
ise 8’inci sıraya yükselmişti. Ancak 2016 
itibariyle gerek dış politika gerekse içeride 
yaşanan güvenlik endişeleri yönünden 
ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanan 
büyük çaplı toplantı, kongre, event vb. 
organizasyonların sayısı hayli azaldı. 
Pandemi ise bu organizasyonları durma 
noktasına getirdi. Bu süreçte teknolojinin 
getirdiği imkanlara online ve hibrid 
toplantılar, etkinlikler gerçekleştirilmiş olsa 
da sektör profesyonelleri yakın gelecekte 
insanların bir araya gelme yönündeki 
eğilimlerinin bitmeyeceği görüşünde 
birleşiyor. Bu noktada sektör temsilcileri, 
ertelenmiş olan etkinlikler de göz önüne 
alındığına MICE etkinliklerinin 2022 
itibariyle artışa geçeceğini belirtiyor. 

MICE sektörü destek bekliyor
MICE sektörü profesyonellerinin ortak bir 
çağrısı, turizm türleri arasında en yüksek 
geliri getiren MICE alanının daha fazla 

desteklenmesi… Türkiye’nin, İstanbul’un 
ve Antalya’nın uluslararası etkinlikler 
bakımından büyük potansiyel taşıdığını 
ve MICE’ın hem ekonomi hem prestij 
anlamında katma değeri yüksek bir alan 
olduğunu hatırlatan sektör paydaşları, 
pandemi önlemleri çerçevesinde 
organizasyonların gerçekleştirilebilmesinin 
önünün açılmasının önemine dikkat çekiyor. 
Kısa Çalışma Ödeneğinin yıl sonuna dek 
devam ettirilmesi, kongre, toplantı, etkinlik 
ve fuar sektörü bileşenlerinin de aşılanma 

takviminde öne alınması, her türlü etkinlik 
ve organizasyonların açılış tarihlerinin 
belirlenmesi gibi maddeler de sektörün 
devletten beklentileri arasında yer alıyor. 

Sektör paydaşları, büyük beklentilerle ACE 
of MICE’ta yerlerini alacak
Uzun bir aradan sonra iş ortakları ve 
paydaşlarıyla 28-30 Haziran’da ACE of 
MICE’ta bir araya gelecek olmanın tüm 
sektörü motive edeceğini ifade eden 
sektör temsilcileri, normal hayata dönüş 
noktasında fuarın hem katılımcı hem 
ziyaretçiler nezdinde olumlu izlenim 
yaratacağını belirtiyor. Fuarın gerek B2B 
görüşme imkanları gerek ürün ve hizmet 
tanıtımı gerekse her zaman bir araya gelme 
olanağı bulunamayan iş ortaklarıyla buluşma 
açısından önemli bir platform olduğunu 
dile getiren fuar katılımcıları, yine büyük 
beklentilerle fuarda yer alacaklarını ifade 
ediyor. 



52

ÖZEL BÖLÜM | ACE OF MICERÖPORTAJ

Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman

“ACE of MICE olarak global turizm ve MICE endüstrisinin 
yıldız markası konumunda olmaktan gurur duyuyoruz”

Öncelikle, geçmişten günümüze ACE of 
M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines’ın 

kat ettiği mesafe ve bugün geldiği nokta 
hakkında bilgi alabilir miyiz?
2014 yılından itibaren her yıl 
gerçekleştirilen ACE of M.I.C.E. 
Exhibition by Turkish Airlines Kongre, 
Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarı; 
yürüttüğü global iletişim kampanyası 

ile Türkiye MICE sektörünün bilinirliği 
ve algısının global anlamda 

arttırılması, profesyonel 
hosted buyer programıyla 
yeni müşteri ve 
pazarların kazanılması, 
fuar kapsamında 
gerçekleştirilen 
network ve AMEzing 
partiler ile sektörün 
kendi içerisinde 
birlik beraberliğinin 
ve motivasyonunun 
sağlanması, sektöre 
yönelik düzenlenen 
zirve, workshop, 
seminerler ile 
sektörümüzün 
kalite çıtasının 
yükseltilmesini 
sağlayarak , bu 
alanda ülkemizin 
en vizyoner ve 
önemli etkinlikleri 
arasında yer 
almaktadır. 
ACE of M.I.C.E. 
Awards ise kongre, 
toplantı ve etkinlik 
faaliyetlerinin 

sürdürülebilir 
büyümesine yön 

vermeyi, sektörde hizmet 
veren kurum ve kuruluşlarda 
daha mükemmele ulaşma 

arzusu yaratmayı ve Türkiye MICE sektörünün bilinirliğini küresel 
ölçekte arttırmayı hedefleyen, sektörün Oscar töreni olan ilk ve 
tek organizasyonudur ve 2013 yılından bu yana hiç ara verilmeden 
gerçekleştirilmektedir. Bu gün geldiği nokta itibariyle; son 6 yılda 
özellikle ülkemizin yaşamış olduğu büyük sıkıntılara rağmen ACE 
of MICE olarak global turizm ve MICE endüstrisinin yıldız markası 
konumunda olmaktan gurur duyuyoruz. 

8. ACE of M.I.C.E.’ın  katılımcı ve ziyaretçi profiline yönelik neler 
söylersiniz? Fuarı kaç kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor?
Yılın en önemli turizm ve MICE sektörü buluşması… Bütün 
paydaşlarımıza ve sektörümüze büyük moral vermeye geliyoruz. 
Ziyaretçi sayısı için bir rakam vermek istemem ama şu an çok büyük 
ve kapsamlı bir iletişim kampanyası yürüttüğümüzü ve bu alanda çok 
değerli destekçilerimizin olduğunu söyleyebilirim.

Hosted Buyer Programı hakkında bilgi verir misiniz?
Turizm ve MICE sektörü profesyonelleri, fuarda B2B ile tekrar bir 
araya gelecek. Uluslararası Hosted Buyer Programı kapsamında; 
yurt dışı pazardan katılacak uluslararası incentive firması, PCO, 
DMC ve kurumsal satın alıcılar fuar kapsamında katılımcı firmalarla 
B2B görüşme gerçekleştirecek. 2021 için artan sayıda uluslararası 
endüstri partneri ve medya kuruluşuyla yapılan iş birlikleri sayesinde 
hem nicelik hem de nitelikli bir hosted buyer programıyla katılımcılar 
network’lerini genişletme imkanı bulacaklar. Fuarın uluslararası 
MICE pazarlarındaki görünümünün ve konumunun yükseltilmesi 
noktasında belirlenen kapsamlı iletişim stratejisi çerçevesinde 
başta MICE ve etkinlik turizmi odaklı çalışan medya kuruluşları ve 
uluslararası derneklerle iş birlikleri genişletiliyor.

Pandemi etkisi altındaki bu zor süreçte, geniş çaplı ve büyük bir 
etkinlik gerçekleştirmeyi hedefliyorsunuz. Etkinliği gerçekleştirme 
noktasındaki motivasyonunuz nedir?
Turizm ve MICE sektörü maalesef ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi 
zorluklardan zaten yıllardan beri etkileniyordu. Son altı yıldır ülkemiz 
çok badire atlattı. Ancak şu an önümüzde tüm dünyanın 15 aydan 
beri çok ciddi olarak etkilendiği pandemi gerçeği var ve devam ediyor. 
Bizim önümüzde iki seçenek vardı etkinliği yapmak ya da yapmamak… 
Genelde herkesin tercihi iptal etmek, kabuğuna çekilmek oldu. Bizim 
tercihimiz cesaretle ama önlemleri alarak sektörümüzü birleştirici, 
motive edici ve tekrardan profesyonellerin bir araya gelerek ticari 
hareketliliğin de sağlanacağı şekilde ACE of MICE’ı gerçekleştirmekten 
yana oldu. Tıpkı 4 Eylül’deki ACE of MICE Awards’ta olduğu gibi 
cesaretle ve birleştirici bir şekilde... Hiç unutmuyorum, bize o tarihte 

MICE endüstrisinin buluşma platformu ACE of MICE fuarı, 8’inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Pandemi önlemleriyle, 
sektör profesyonellerini uzun bir aradan sonra tekrar bir araya getirme hedefiyle düzenlenen organizasyonda uluslararası 
Hosted Buyer Programı kapsamında; yurt dışı pazardan katılacak uluslararası incentive firması, PCO, DMC ve kurumsal satın 
alıcılar fuar kapsamında katılımcı firmalarla B2B görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca Turizm Medya Grubu ve Gastronomi 
Turizmi Derneği iş ortaklığı ile ilk kez düzenlenen Gastro Show, gastronomi turizmi sektörünü bir araya getirecek. Turizm 
Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, 8’inci yılında ACE of MICE’ı ve fuara ilişkin detayları anlattı.
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de yapamazsınız demişlerdi fakat çok zor olmasına rağmen etkinliği 
en üst düzeyde düzenleyebildik ve gün sonunda bütün sektörün yüzü 
güldü. Turizm Medya Grubu 15 yıldır turizm ve MICE sektörünü bir 
araya getiriyorsa burada bir misyonumuz var demektir. Biz ekipçe, 
paydaşlarımızla, sponsorlarımızla, destekçilerimizle o kadar yoğun 
bir şekilde hazırlanıyoruz ki 28-30 Haziran’a… Belki imkansız denileni 
başaracağız. Düşünebiliyor musunuz 28-30 Haziran’da eş zamanlı 
olarak ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines, İstanbul Kongre 
Merkezi dış alanında ilkini gerçekleştireceğimiz Gastro Show fuarı, 28 
Haziran tarihinde ICC dış alanda gerçekleştireceğimiz AMEzing Party by 
Jolly MICE, 29 Haziran tarihinde ICC Üsküdar salonunda ünlü isimlerin 
katılımıyla düzenleyeceğimiz Gecce mekan ödülleri, iki ayrı seminer 
salonunda 28 oturum 90 konuşmacı ve deneyim alanları ile yılın en 
büyük etkinliğine harıl harıl hazırlanıyoruz. Bunlar vazgeçmemekle, 
inançla, cesaretle, uykusuz gecelerle oluyor.

Fuar alanında pandemiye karşı hangi tedbirler alınacak?
4 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen ACE of MICE Awards töreninde 
olduğu gibi fuar alanında da üst düzey pandemi önlemleri titizlikle 
gerçekleştirilecek. Misafirlerimiz HES kodu tarama sistemi ile fuara 
giriş yapabilecekler. Fuar alanında bulunan termal kameralı turnikeler, 
yalnızca ateşi 38 derecenin altında ve maske takan misafirlere açılacak. 
Her bir misafire maske ve önlem kitleri dağıtılacak ve alanda sürekli 
maske kontrolleri yapılacak. Ayrıca ICC, havalandırma sistemini 
pandemiye uygun hale getirmiş durumda.

ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines 2021’in içeriği 
hakkında bilgi verir misiniz? Bu yıl katılımcı ve ziyaretçileri 
bekleyen yenilikler var mı?
Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği iş ortaklığı ile 
ilkini gerçekleştirdiğimiz Gastro Show gastronomi turizmi sektörünü 
geniş çaplı bir araya getirecek. 2 bin 200 metrekarelik net stant alanı 
ile düzenlenecek fuar kapsamında 19 ayrı oturumda dünyaca ünlü 
Michelin yıldızlı şefler, Dünya Gastronomi Turizmi Başkanı, önemli 
Türk master şefler, turizm ve gastronomi sektörüne yön veren isimler 
konuşmacı ve katılımcı olarak yer alacak. Fuar alanında ünlü şeflerin 
tadımları Gastro Show VIP Lounge Area içerisinde 360 derece video 
mapping eşliğinde teknolojik bir şekilde gerçekleştirilecek. Oturumlar 
ise dış alanda kurulacak olan Dome çadır içerisinde gerçekleştirilecek. 
29 Haziran tarihinde ise ICC Üsküdar salonunda gerçekleştirilecek 
Gecce Mekan Ödülleri kırmızı halı seremonisi, sahne şovları ile 
izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Bunların yanı sıra, fuarın birinci 
günü olan 28 Haziran 2021 tarihinde MICE ve Turizm profesyonelleri 
Jolly MICE isim sponsorluğunda muhteşem bir parti eşliğinde İstanbul 
Kongre Merkezi açık alanda bir araya gelecek. Artık bir marka haline 
gelmiş olan “AMEzing Parti” her yıl ayrı bir konseptte düzenleniyor, 
bu sene Fıt To Gether diyoruz… Turizm, MICE profesyonelleri ve 
kurumsal satın alıcıların davetli olduğu partide, video mapping şov, DJ 
ve sürprizlerle dolu dans performansları eşliğinde unutulmaz bir gece 
yaşanacak.

Organizasyondaki farklı içerikler hakkında bilgi verir misiniz?
FIT FOR FUTURE ve CONNECTING DOTS temasıyla düzenlenecek 
olan fuarımız, sektör profesyonellerine benzersiz bir MICE deneyimi 
yaşatırken sektörünün ticari hacmini arttırmaya hazırlanıyor. Fuara 
attığınız ilk adımdan itibaren sizi büyülemeye hazırlanan benimde ortağı 
olduğum Infinity Visiual Fx Studio’nun yapacağı özel konsept ve deneyim 
alanları ile sizleri ACE of MICE’ın etkileyici ortamına davet ediyoruz. Anti 
Gravity konsepti ile sizleri adeta içine alacak, unutamayacağınız sihirli 
hologramik açılış şovumuzu izlemeye özellikle bekliyoruz. Ayrıca, ACE 
of M.I.C.E. sahnesi 8’inci yaşında; ışık, renk, ses ve dijital kurguların 
büyüleyici birlikteliğiyle hikayeler yaratanlara ev sahipliği yapacak. 

Dünyaca ünlü isimler benzersiz deneyimlerini ve gelecek 
perspektiflerini ACE of M.I.C.E. izleyicisiyle paylaşacak. 
Konferanslar kapsamında ele alınacak konuları şöyle 
özetleyebiliriz;

 Uluslararası seyahat ACENTELERı birlik başkanları, TÜRSAB 
başkanımız moderasyonu ile pandemi sonrası turizmin 
geleceğini masaya yatıracak. 

 Sektör derneklerinin başkanları MICE Sektörünün 
geleceğini mercek altına alacak.

 Global pazarın lider tur operatörleri ve uluslararası zincir 
oteller pandemi sonrası seyahat trendlerini ele alacak.

 Kurumsal şirketlerin CMO’ları geleceğin pazarlama 
dünyasını oluşturacak trendleri konuşacak.

 Etkinlik ve sponsorluk yönetimi, iletişimde dijitalleşme, 
kurumsal şirketlerin kurumsal iletişim bölüm başkanları 
tarafından ele alınacak.

 Tıp’ta uzmanlık dernekleri oturumunda dernek başkanları 
yeni nesil hibrit kongre deneyimlerini sektörle paylaşacak.

 Galataport moderasyonu ile Cruise şirketlerinin üst düzey 
yöneticileri, Cruise gemilerinde incentive etkinliklerinin 
avantajlarını MICE sektörü ile paylaşacak.

 Havayolu ve havaalanı işletmeleri katılımıyla; Turizm 
Endüstrisinde Havacılığın Seyri/Önemi ele alınacak.

 Kreatif Etkinlik Ajansları ve Görsel Efekt Yaratıcılarını bir 
araya getiren Production Talks ile etkinliklerin hayalden 
gerçeğe nasıl döndüğünü göreceğiz…
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İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu; Turizm 
Geliştirme ve Eğitim Vakfı  (TUGEV) iktisadi 
işletmesi olarak 1997 yılında kurulmuştur. 
Türkiye’nin ilk şehir pazarlama ofisidir. 
İstanbul’un kongre ve toplantı olanaklarını 
uluslararası pazarlarda tanıtmak ve 
pazarlamak, şehrimize prestijli kongreler 
kazandırmak böylece kongre turizmi gelirlerini 
artırmak amacıyla kurulmuştur. İstanbul 
Ticaret Odası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ve Türk Hava Yolları başta olmak üzere kamu, 
kamu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar ile 
sektör kuruluşları ICVB’nin destekleyicileri 
ve paydaşlarıdır. TUGEV-ICVB İstanbul’un 
kongre, toplantı ve etkinlik turizmi sektörünü 
temsil eden bir örgüt vasfı taşımaktadır. 
ICVB, başta ICCA (International Congress & 
Convention Association), ECM (European Cities 
of Marketing) ve MPI (Meeting Professionals 
International) olmak üzere uluslararası kongre 
ve toplantı sektörünün önde gelen dernek ve 
birliklerinin aktif üyesidir. ICVB, bu üyeliklerle 
küresel pazarda İstanbul’u temsil etmektedir.

2020 yılında pandemiden etkilenen 
toplantıların oluşturduğu toplam 
kaybın 7 milyar dolardan fazla 
Pandemi sürecinden en çok etkilenen 
sektörlerinin başında turizm sektörü geliyor, 
ancak ne yazık ki kongre ve toplantı endüstrisi 
çok daha fazla etkilendi. ICCA’nın kongre ve 
toplantı istatistiklerine baktığımızda, 2020 
yılında dünya genelindeki tüm toplantıların 
yüzde 61’inin ertelendiğini ve yüzde 22’sinin 
sanal olarak gerçekleştirildiğini görüyoruz. 
2020 yılında pandemiden etkilenen 
toplantıların oluşturduğu toplam kaybın 
7 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor. 
İstanbul’a baktığımızda ise, 2020 yılında 
ICVB olarak desteklediğimiz ve şehrimizde 
gerçekleştirilmesi planlanan iki uluslararası 
kongre iptal edilmek zorunda kalındı ve 
11 uluslararası kongre pandemi sebebiyle 
2021 ve 2022 yıllarına ertelendi. Yine 
İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan üç 
uluslararası kongre pandemi sebebiyle fiziki 
katılımla gerçekleştirilemedi ve sanal olarak 
düzenlendi. 2021 yılı ve sonrası için küresel ve 
yerel öngörüleri değerlendirdiğimizde, 2021 
yılında öncelikli olarak yerel seyahatlerin 

başlayacağını ve yılın ikinci yarısından sonra 
aşı gelişmelerine bağlı olarak uluslararası 
seyahatlerin ve etkinliklerin kademeli bir 
şekilde artacağını söyleyebiliriz. Birleşmiş 
Milletler Dünya Ticaret Örgütü (BMDTÖ) 
uzmanlarının yüzde 45’i, yani neredeyse yarısı 
2021 yılının 2020 yılından daha iyi geçeceğini 
öngörüyor. Uzmanların yüzde 48’lik önemli 
bir bölümü Avrupa bölgesindeki uluslararası 
seyahatin 2021’in üçüncü çeyreğinde 
başlayacağını belirtiyor. Turizmin ve etkinlik 
sektörünün toparlanma sürecine uzun vadeli 
baktığımızda ise, BMDTÖ senaryolarına 
göre 2019 seviyesine dönülebilmesi 2 
buçuk ila 4 yıl sürecek. Aşı gelişmelerine ve 
pandemi koşullarına bağlı olarak, turistler 
ve profesyoneller kendilerini seyahat etmek 
için güvenli hissettiklerinde, tüm dünyada 
ciddi bir turizm hareketliliği ve etkinlik 
patlaması yaşanacak diyebiliriz. ICVB olarak 
küresel kongre ve toplantı endüstrilerindeki 
gelişmeleri yakından takip ediyor ve 
İstanbul’a büyük çaplı uluslararası kongreleri 
getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bu doğrultuda, 2021 - 2024 yılları arasında 
İstanbul’da düzenlenmesi planlanan ve 
katılımcı sayıları 300 ile 13 bin arasında 
değişen beş uluslararası kongre ve toplantı 
için adaylık süreçlerimiz devam ediyor.

Türkiye dünyanın en popüler 
10 destinasyonu arasında yer alıyor
Türkiye ve İstanbul, MICE endüstrisi için 
vazgeçilmez destinasyonlar arasındaki mevcut 
konumunu koruyor. Dünyadaki ertelemeler 
ve iptallere göre değerlendirdiğimizde hem 
dünya geneli hem de rakip destinasyonlara 
kıyasla Türkiye ve İstanbul’a olan ilginin 
sabit kaldığını söyleyebiliriz. BMDTÖ’nün 
düzenli olarak gerçekleştirdiği turizm 
araştırmalarında, Türkiye dünyanın en 
popüler 10 destinasyonu arasında yer 
alıyor. Turizm potansiyeli ve destinasyon 
değeri çok yüksek olan Türkiye, uluslararası 
turist sayısı ve doluluk oranı alanlarında 
dünya genelinden daha iyi durumda. 2020 
yılında aldığımız pandemi önlemleri, turizm, 
ekonomi ve sosyokültürel unsurların tamamı 
değerlendirilerek oluşturulan ve Best Cities 
tarafından açıklanan dünyanın en iyi 100 şehri 
listesinde ise, İstanbul 21. sırada yer alıyor. 
Yakın zamanda yayınlanan Euromonitor 
International’ın pandemi sürecinde alınan 
önemleri de göz önünde bulundurarak 
hazırladığı “En İyi 100 Şehir” raporunda 
ise İstanbul; Amsterdam, Viyana ve Las 
Vegas gibi şehirlerin önüne geçerek Avrupa 
sıralamasında üçüncü, dünya sıralamasında 
ise sekizinci oldu. İstanbul’un küresel MICE 

endüstrisi içerisindeki pozisyonu diğer 
destinasyonlardan çok farklı. Çünkü İstanbul, 
coğrafi özellikleri, bölgesel konumu, doğal 
güzelliği, 8 bin 500 yıllık tarihi ve uluslararası 
standartların üzerinde hizmet veren altyapısı 
ile eşsiz bir destinasyon. Tüm bu özellikler 
ve mevcut istatistikler, İstanbul’un MICE 
endüstrisi içerisindeki potansiyelinin hacimsel 
büyüklüğünü bizlere gösteriyor. Örneğin, 
ICCA’nın kongre ve toplantı istatistiklerine 
baktığımızda, İstanbul’un 2019’da dünyada 
büyük kongrelere ev sahipliği yapan 424 
şehir içinde 44’üncü, Avrupa’da ise 27’nci 
sırada yer aldığını görüyoruz. Bu istatistikler 
bize gösteriyor ki, İstanbul’un 2019 yılında ev 
sahipliği yaptığı dünya çapındaki kongre sayısı 
bir önceki yıla göre yüzde 75 artış gösterdi. 
Son 3 yılda, dünya şehirler sıralamasında 
133’üncü sıradan 84’e ve en son 44’üncü 
sıraya yerleşen şehrimizin bu alandaki 
potansiyeli reddedilemez bir gerçek. 

2021 yılında, küresel turizm ve kongre ve 
toplantı endüstrilerine, İstanbul’u dijital 
kanallar üzerinden en doğru şekilde 
tanıtacağız
Pandemi sürecine bağlı olarak 
oluşturduğumuz uzun vadeli planlardaki 
ilk hedefimiz, İstanbul’un kongre şehirleri 
sıralamasında yeniden ilk 20’ye girmesi. 
Ancak, pandemi sebepli iniş çıkışlara gebe 
olan bu süreci, hem kurumlar hem de sektör 
paydaşları olarak doğru değerlendirmemiz 
ve hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. 
Uluslararası tüm kaynaklar, pandemi 
sürecinin yarattığı etkilerin azalması ve 
seyahatin artmasıyla özellikle MICE endüstrisi 
içerisindeki rekabetin ve talebin ciddi oranda 
artacağını öngörüyor. Türkiye ve İstanbul 
olarak, bu süreç başladığında doğru noktada 
konumlanabilmek için altyapımızı geliştirmeli 
ve doğru tanıtım stratejileri oluşturmalıyız. 
Bizler, hem İTO hem de TUGEV-ICVB olarak, 
pandemi süreci öncesinde başlattığımız 
dijital dönüşüm sürecimizi, pandemiyle 
birlikte hızlandırdık. Özellikle TUGEV-ICVB 
bünyesinde, dijital altyapımızı oluşturacak 
birçok proje başlattık. 2021 yılında, küresel 
turizm ve kongre ve toplantı endüstrilerine, 
İstanbul’u dijital kanallar üzerinden en 
doğru şekilde tanıtacağız. “İstanbul’da 
Buluşma Zamanı” sloganıyla tüm dünyanın 
gözünü İstanbul’a çekmek için dijital 
stratejimiz doğrultusunda çalışmalarımıza 
başladık. Amacımız, turizm ve MICE 
sektörü paydaşlarının sesini tüm dünyaya 
duyurmak ve İstanbul’un turizm sektörünü 
hareketlendirmek.

Uluslararası kaynaklar, pandemi sürecinin yarattığı 
etkilerin azalması ve seyahatin artmasıyla MICE 
endüstrisi içerisindeki rekabetin ve talebin ciddi 
oranda artacağını öngörüyor

Dr. Cemil Hakan Kılıç
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, 

Genel Müdür 
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Biz İstanbul Rehberler Odası olarak İstanbul ve çevre illerde ikamet 
eden, çoğunluğu tüm Türkiye’de rehberlik yapmaya, daha ufak bir 
kısmı ise yalnızca Marmara bölgesinde yetkili olan 5 bini aşkın turist 
rehberinin yasa gereği bağlı bulunduğu meslek kuruluşuyuz. MICE 
etkinliklerinin vazgeçilmez unsurları olan çevre gezilerinde mutlaka 
üyemiz turist rehberleri görev alıyor. Birçok organizasyonda rehberin 
yetkinliklerinden faydalanmak amacıyla çevre gezisi dışındaki pek 
çok faaliyette de profesyonel turist rehberlerinden yararlanılıyor. 
Üyelerimiz, 40 ayrı dilde hizmet verebiliyor. Ayrıca üniversite 
düzeyinde aldıkları eğitimin dışında çok farklı ilgi alanlarında 
kendilerini geliştirmiş durumdalar. Biz meslek odası olarak çeşitli 
alanlarda düzenli hizmet içi eğitim vererek üyelerimizin yetkinliklerini 
geliştirmeye gayret ediyoruz. MICE; ulaşım, konaklama, geziden çok 
daha fazla kalem içeren ve birçoğu gündelik yaşam ritminin dışına 
çıkan bir faaliyetler bütünü olarak kendini gösterdiğinden, bunun 
içerisinde rehberlerin üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine 
getirebilecek şekilde özel olarak bilgilendirilmesinin ve deneyim 
kazanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

İlginin somut talebe tam dönüşmesi için hayli 
beklemek gerekecek gibi görünüyor
Covid-19 pandemisi süreciyle ilgili, sektörün diğer paydaşlarından 
farklı bir değerlendirme yapmam mutlaka çok zor olacak. Tümüyle 
kayıplardan oluşan bir dönem yaşadık. İnsan, doğası gereği sosyal bir 
varlık ve dağınık değil toplu yaşama eğilimi gösteriyor; ancak o zaman 
mutlu oluyor. MICE etkinlikleri bu toplanmaları en özgün ve en çeşitli 
halleriyle oluşturup bireylere unutamayacakları deneyimler yaşatırken 

bu fırsat hem sektörün hem bireylerin elinden bir çırpıda alınmış oldu. 
2021 sonrasında insanların tekrar bir araya gelmeyi arzulayacağından 
şüphem yok. Kaybettikleri zamanı mutlaka telafi etmeye çalışacaklar. 
Keyifsiz geçirdikleri anları hatırlayıp bunları azaltmaya çalışacaklar. 
Bundan sonra MICE sektörü daha da keyifli anların yoğunlaştığı iş, 
toplantı vb. kısımların ise bu dönemde edinilen deneyimle teknoloji 
bazlı halledildiği bir yöne doğru evrilecek düşüncesindeyim. Bu 
noktada, eskiden alıştığımız hatta dünya liderliğine oynadığımız 500 
kişi ve üstündeki etkinliklerin sadece ülkemiz açısından değil genel 
anlamda da demode olmaya başladığını gözlemliyorum. İstanbul’da 
ve Türkiye genelinde ufak boyutlarda, bireylerin birbirini tanıdığı, 
tek kaynak ülkeli ve sağlığı, güvenliği çok ön plana alan taleplerle 
yoğun ilgi kendini göstermeye başladı bile. Özellikle aşı bir dönüm 
noktası oldu. Yine de tereddütler kesinliklerden çok daha fazla. 
İlginin somut talebe tam dönüşmesi için hayli beklemek gerekecek 
gibi görünüyor. MICE planlamaları bireysel veya grup turizminden 
çok daha ayrıntılı ve uzun vadeli yapılırken iptalleri en az onlar kadar 
hızlı geliyor. Bir ailenin seyahatini biraz daha bekleyip sonra iptal edip 
yeni bir seçenek araması mümkünken MICE sektöründe bu mümkün 
değil. Dolasıyla en hızlı kaybedilen ve en yavaş geri kazanılan sektör 
olduğunu gözlemliyorum. Diğer yandan İstanbul’un ve genel olarak 
Türkiye’nin sunabilecekleri öylesine çok ki dünya çapında seçenekler 
arasında Türkiye’yi değerlendiren karar vericilerin hep çok coşkulu 
(ancak ne yazık ki hala çok temkinli) olduğunu gözlemliyorum. 

MICE sektörünün ayrı bir kulvar olarak 
desteklenebilmesi gereklidir
Turist rehberleri olarak bizim devletten ana beklentimiz, katma 
değeri çok yüksek ve ülkemizin itibarını arttıran bu turizm türünde 
Türkiye’nin en ön sıralarda olmasının sağlanmasıdır. Rehberler 
özelinde, zaten organizasyonlar arzu edilen şekilde gerçekleşince hem 
istihdamın oluşturduğu ekonomik rahatlık hem de ülkemizi saygın 
isimlere tanıtıyor olmanın manevi tatmini birlikte gerçekleşecektir. 
MICE sektörünün tanımının daha net yapılabilmesi ve turizm 
kavramının içerisinde kendi başına yolunu aramak yerine, ayrı bir 
kulvar olarak desteklenebilmesi gereklidir. Çok sayıda parametresi 
olan ve uzmanlık sahasını birleştiren bir turizm alanı olarak buna 
hakkı olduğunu düşünüyorum.

Ace of MICE Fuarı konuyla ilgili farklı paydaşları bir araya 
getirmesi açısından büyük bir katma değer üretiyor
Ace of MICE Fuarının hem gerçek bir uzmanlık etkinliği olması hem de 
konuyla ilgili çok farklı paydaşları bir araya getirmesi açısından büyük 
bir katma değer ürettiği kanaatindeyim. Tüm bunların Türkiye’de 
yapılıyor olması da zaten başlı başına büyük bir yarar oluşturuyor ve 
ev sahibi ülkeye ayrıca bir avantaj sağlıyor. Beklentim, artık normal 
yaşama dönüşümüzü bize hissettireceği gibi konuklara da fark 
ettirebilmesidir. 

Birçok organizasyonda rehberin yetkinliklerinden faydalanmak 
amacıyla çevre gezisi dışındaki pek çok faaliyette de profesyonel 
turist rehberlerinden yararlanılıyor

Dr. Sedat Bornovalı 
İstanbul Rehberler Odası (İRO) 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Oliva MICE; toplantı, eğitim, seminer, bayi toplantısı, lansman, gala, 
piknik, festival, spor organizasyonları, kültür ve sanat organizasyonları 
üzerine uzmanlaşmış bir firmadır. Sektörümüz maalesef tüm krizlerde 
olduğu gibi pandemi kaynaklı krizde de ilk etkilenen ve belki de en 
son toparlayacak sektörlerden biridir. 2015 – 2019 seneleri arasında 
yaşadığımız ağır tahribatı atlatamamış ve yaralarımızı saramamışken 
pandemi kaynaklı krizle birlikte hayatta ve ayakta kalma mücadelesi 
vermekteyiz. Sektörümüz; kitlelere ve kalabalıklara etkinlik 
gerçekleştiren, 50 civarında sektör paydaşını içinde barındıran koca 
bir ekosistem. 2020 senesine ilk iki ayında güzel başlamıştık. Pandemi 
ilanıyla birlikte kısa sürede biteceğini düşündüğümüz ve belki de 
geçen senenin sonlarına doğru kaldığımız yerden devam edeceğimizi 
düşündüğümüz süreçte, 15 ayı geride bıraktık. Sektörümüzde 
pandemi ilanıyla birlikte bir şok etkisi ve kabullenmeme durumu oldu. 
Sonrasında hayatımıza bir anda sanal toplantılar ve yeşil stüdyolar 
girdi. Ne mutlu ki şu anda oldukça kısıtlı sayıda hatta zaruri olarak 
gerçekleşen bu etkinliklerde hizmet alan da sunan da memnun değil. 

Şu anda en önemlisi sektörün pandemi sonrasına 
hizmet üretebilmesi için güçlendirilmesidir
Pandeminin ne zaman biteceğini kestirmek ise oldukça güç. 
Lakin, insan faktörü, motivasyon ve teşvik unsurlarının gerek iç 
müşteri gerekse de dış müşteri açısından oldukça önemli olduğu 
hizmet sektörü olarak bizler hep olacağız. Evet! Belki, 5 sene sonra 
kullanacağımız teknolojiyi bugün kullanmaya ve çalışmalarımıza 
entegre etmeye başladık. Bundan sonra Hybrid kongre ve toplantılar 
hayatımıza daha fazla girecek. Pandemi sonrasında ise yurt içi ve yurt 
dışı incentive organizasyonlarında artış bekliyoruz. MICE taleplerine 
yönelik, pandemi sonrasına bir talep artışı olacağı aşikar fakat şu 
anda en önemlisi kongre, fuar, toplantı, etkinlik ve organizasyon 
sektörünün tüm bileşenleriyle ayakta tutulması ve pandemi sonrasına 
hizmet üretebilmesi için kaslarının güçlendirilmesidir. Şu anda bütün 
dünyanın eşitlendiği bir dönemi yaşıyoruz. Süreç yönetimi ve iletişim 
yönetimi her zamankinden çok daha önemli. 

Sektörün çok ivedi teşvik ve desteklerle ayakta 
tutulması ve güçlendirilmesi gerekiyor
En son 2019 sıralamalarında İstanbul 44’üncü sırada kendine yer 
buldu. Güzide şehrimiz İstanbul, 2015 yılında 8’inci sıradaydı. Tekrar 
o sıralamaları yakalamak zor değil ama kolay hiç değil çünkü sektörün 
çok ivedi teşvik ve desteklerle ayakta tutulması ve güçlendirilmesi 
gerekiyor. Bunun yanı sıra PR çalışmaları ve tanıtım faaliyetleriyle çok 
güçlü yurt içi ve yurt dışında desteklenmesi gerekiyor. Bu noktada 
MICE etkinlikleri özelinde, devletten ve ilgili kuruluşlardan sektör 
bileşenleri için Kısa Çalışma Ödeneğinin (KÇÖ) 31.12.2021 tarihine 
kadar devam ettirilmesi; kongre, toplantı, etkinlik ve fuar sektörü 
bileşenlerinin de aşılanma takviminde öne alınması; her türlü etkinlik 
ve organizasyonların açılış tarihlerinin belirlenmesi; COVID-19 güvenli 
kongre, toplantı kriterleriyle organizasyonların yapılabilmesinin 
önünün açılması ve desteklenmesi; salgından etkilenmiş turizm, 
etkinlik ve organizasyon sektör bileşenleri için sicil affı çıkarılması gibi 
beklentilerimiz bulunuyor. 

Bu zor günlerde Ace of MICE yönetiminin taşın altına elini koyup 
sektörü bir araya getirme çabası alkışı hak ediyor
Sektörümüz; fuarlarda bulunmayı, dostları ve müşterileriyle bir 
arada olmayı, yeni iletişim ve iş birliği fırsatları başlatmayı hem 
özledi hem buna çok ihtiyacı var. Dolayısıyla bu zor günlerde Ace of 
MICE yönetiminin taşın altına elini koyup sektörü bir araya getirme 
çabası alkışı hak ediyor. Umarım, tüm tedbir ve önlemlerin alındığı 
örnek bir etkinlik olur. Fuar, elbette Türkiye kongre, fuar, etkinlik ve 
organizasyon sektörüne gerek karar alıcı gerekse hizmet sunan tarafta 
çok şey kattı. Olması gereken yerde mi? Bence hayır! Sektörle, sektör 
paydaşlarıyla ve STK’larla çok daha yakın iletişim ve iş birliği içerisinde 
geleceği konuşmalı ve planlamalı. 

Pandemi kaynaklı krizle birlikte hayatta ve ayakta kalma 
mücadelesi vermekteyiz

Hüseyin Kurt
Uluslararası MICE Endüstrisi (I-MICE) Derneği Başkanı & 

TÜRSAB MICE İhtisas Başkanı & Oliva MICE Kurucu Ortağı
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Granada Luxury Belek olarak, organizasyonlarda ihtiyaç duyulan son 
teknolojik alt yapı ile donatılmış 3 bin 111 metrekarelik kullanım 
alanı ve 8 metre tavan yüksekliği ile bölgenin en büyük kongre 
salonuna sahibiz. Firmalarımıza, derneklerimize kongre ve fuar 
organizasyonlarına operasyonları süresince sunduğumuz lüks detaylar 
ile markalarının prestijlerini artıracak, ürün ve hizmetlerine değer 
katacak profesyonel bir hizmet sunuyoruz. Kongre merkezimize ilave 
olarak hizmet veren 2 bin 274 metrekarelik bir konferans salonumuz 
daha bulunuyor, her iki ana salonumuza ilave olarak, kongre 
merkezimizde 12 adet, konferans merkezimizde 12 adet workshop 
salonumuz da mevcut. Organizasyonlarımızda bu kapasiteyi gerçek 
bir değere dönüştüren hizmet kalitemizin yanı sıra yüksek oda sayısına 
da sahibiz. Granada Luxury Belek’te yer alan 995 odamız ile birden 
fazla grubu ağırlama ve ev sahipliği yapma imkânımız da bulunmakta. 
MICE etkinliklerine dönük yurt içi ve yurt dışı taleplerde eşit bir dağılım 
olduğunu söyleyebiliriz. Aynı anda pek çok organizasyona ev sahipliği 
yaptığımızdan, belirli bir pazar ön planda diyemeyiz. Yurt içi ve yurt 
dışında yapmış olduğumuz etkili marketing çalışmalarının, mevcut 
ağırlama prosedürlerimizin, ev sahipliği yaptığımız organizasyonların 
geri dönüşleri ve tekrar bizleri tercih etmesi içerde bulunan mevcut 
pazar, karmamızı günbegün kuvvetlendiriyor. Bölgenin en büyük, 
yeni ve teknolojik alt yapısı ile kongre ve konferans merkezlerine 
sahip olmamız, büyük organizasyonlar için yüksek sayıda oda sayısı 
sunabilmemiz, konusunda deneyimli ekibimiz ve tabii ki “Ayrıcalıklı 
Konukseverlik” ilkemiz bizi rakiplerinizden ayıran temel özelliklerdir. 
Pandemi öncesinde yıllık gelirimizin yaklaşık yüzde 15’i MICE 
etkinliklerinden karşılanıyordu.  

Sektörde geçen sene ve bu sene gerçekleşmeyen 
organizasyonların 2021’in ikinci döneminde ve 
2022’de yapılması planlanıyor
Bilindiği üzere, toplantı ve etkinlik sektörü turizm endüstrisinde en 
hızlı büyüyen segmentlerden biriydi. Covid-19 salgını nedeniyle 
dramatik bir değişim yaşandı, yapılan etkinlikler sektörümüzde 
motive edici, destinasyonumuzun pazarlanmasında, geliştirilmesinde 

ve sağlanan ekonomik faydalar açısından önemli bir rol oynuyordu. 
Covid-19 salgını nedeniyle ülkelerin ortaya çıkardığı raporlara göre, 
MICE sektöründe organizasyonların daha önceden görülmemiş bir 
şekilde iptal edildiği ve ertelendiği kaydedildi. Haliyle MICE sektörü 
ülkemizde de bu durumdan negatif etkilendi ve bu olumsuz süreçten 
dolayı neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Sektörde geçen 
sene ve bu sene gerçekleşmeyen organizasyonların 2021’in ikinci 
döneminde ve 2022’de yapılması planlandığından önümüzdeki 
döneme umutla bakıyoruz. Otelimizde de Covid-19 salgını nedeniyle 
2020 yılında iptal edilen ve ertelenen konferans, kongre ve fuar 
organizasyonlarımız 2021 ve 2022’ye kaymış durumda. Bugünün 
bilgisi ile paylaşabilirim ki yeni gelen ve kaydırdığımız organizasyonlar 
dolayısıyla şu an 2021 Ekim ve Kasım için tüm kongre ve konferans 
merkezlerimiz doldu. Dolayısıyla sürecin iyileşmesiyle 2021 Ekim 
ayı itibariyle yoğun bir ağırlamaya başlayacağız. Otelimizde yeni 
döneme göre hazırlıklarımız tamamlanmış durumda ve üst düzey 
pandemi önlemlerinin ve prosedürlerinin titizlikle yürütüldüğünü 
ve sürdürüleceğini belirtmek isteriz. 2021 sonrasında ise aşılamanın 
yaygınlaşması, vakaların azalması, kongre ve toplantı organizasyonları 
için konulan kısıtlamaların kaldırılması ile ciddi bir talep beklentimiz 
elbette mevcut, planlarımızı buna göre yapıyoruz ancak kötü 
ihtimalleri de hesaplayarak yol almamız gerekiyor.

Kendi tanıtım çalışmalarımıza ek olarak, elimizdeki 
potansiyelin tanıtımının devlet veya ilgili kuruluşlar 
tarafından da desteklenmesi bizleri mutlu edecektir
Antalya özelinde değerlendirirsek; her geçen gün artan MICE 
altyapısının etkin tanıtımının yapılması ve Antalya’nın aynı zamanda 
bir MICE destinasyonu olarak konumlandırılması için daha kuvvetli 
çalışmalar yapılabilir. Bugün bölgemizde çağın gerektirdiği teknolojik 
altyapıyla donatılmış, her türlü talebe ve beklentiye cevap verebilecek 
son derece donanımlı salonlar mevcut. Buna hizmetle beraber oda/
yatak kapasitesini de eklediğimizde destinasyon olarak kayda değer 
bir gücümüz var. Biz de Granada Luxury Belek olarak bu konuda 
öncü bir rol üstlendiğimiz için son derece gururluyuz. Kendi tanıtım 
çalışmalarımıza ek olarak, elimizdeki bu potansiyelin tanıtımının 
devlet veya ilgili kuruluşlar tarafından da desteklenmesi bizleri mutlu 
edecektir. Ayrıca, tüm krizlerde ilk yara alan ve en son toparlanan 
MICE sektörüne destek verilmesinin, sektörün geleceği adına oldukça 
önemli olduğunuz düşünüyoruz. Talepler dolayısıyla pandemi sonrası 
yoğun bir dönemin başlamasını bekliyoruz, bu kötü süreçte ne 
yazık ki hareketsiz kalan ve türlü zorluklar yaşayan MICE sektörü 
paydaşlarının, normalleşmeyle gelecek yeni dönemde yaralarını 
hızla saracağını ve sektörün altın çağını yaşayacağını umut ediyoruz. 
Bunun için Granada Luxury Hotels olarak tüm enerjimizle her zaman 
olduğu gibi sektörün destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Ace of MICE yeni iş birliklerinin sağlanmasında, 
kendimizi bu işin içindeki profesyonellere birebir 
tanıtabilme konusunda ciddi fırsatlar sunmakta
Pandemi süreci nedeniyle maalesef bu sene Ace of MICE Fuarına 
katılım sağlayamıyoruz, ancak bundan önce her yıl katıldığımız, 
Türkiye’nin en kapsamlı B2B etkinliği olan fuardan beklentilerimiz 
oldukça yüksek. Sektöründe lider daha çok sayıda firmayı, kurumsal 
şirketi, yerli ve yabancı satın alıcıları tanımak ve görmek istiyoruz.  Ace 
of MICE Fuarı’nın sadece İstanbul turizmi için değil, Türkiye turizmi 
için de önemini arttırmasıyla birlikte kongre, toplantı ve etkinlik 
sektöründe hizmet veren tüm paydaşların dünyaya açılmasına 
ve hizmetlerimizin gelişmesine pozitif katkı sağladığı bir gerçek. 
Katılımcılar yani bizler için her sene olduğu gibi Ace of MICE yeni iş 
birliklerinin sağlanmasında, kendimizi bu işin içindeki profesyonellere 
birebir tanıtabilme konusunda ciddi fırsatlar sunmakta. 

Tüm krizlerde ilk yara alan ve en son toparlanan MICE sektörüne 
destek verilmesi, sektörün geleceği adına oldukça önemli 

Selin Turan
Granada Luxury Hotels 

Satış Pazarlama Direktörü 
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Seturmice olarak uzun yıllardır bir arada çalışan profesyonel ve 
tecrübeli kadromuzla yurt içi ve yurt dışı etkinlik, toplantı, lansman, 
eğitim, kongre, seminer ve motivasyon gezisi gibi MICE’ın içerdiği 
tüm alanlarda anahtar teslim hizmetler sunuyoruz. Bu noktada 
Setur’un bilet, vize, yurt içi ve yurt dışı turlar gibi departmanları 
ile oluşturduğumuz sinerji işimizin kusursuz olmasında önemli 
rol oynuyor. Seturmice olarak yurt dışında oldukça başarılı işlere 
imza atmakla birlikte taleplerimizin yaklaşık yüzde 75’ini yurt içi 
işlerden alıyoruz. Bizi rakiplerimizden ayıran en temel özellik ise 55 
yılı aşan tecrübemiz ve sahip olduğumuz know-how ile sektördeki 
en bilinir ve güvenilir firma oluşumuz. Uzun süredir birlikte çalışan 
profesyonel kadromuz ve turizmin her dalında faaliyet gösteren 
departmanlarımızla yarattığımız sinerji ile müşterilerimize tek elden 
anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Ayrıca otomotiv, finans, dayanıklı 
tüketim, enerji, ilaç, gıda ve perakende gibi farklı sektörlerden sahip 
olduğumuz müşteri portföyümüz bize yüksek hizmet kalitemiz ile 
çeşitlilik sağlama noktasında olanak tanıyor. Hiçbir rakibimizin sahip 
olmadığı güçlü ve krizlere dayanıklı finansal yapımız ise bizi öne 
çıkarıyor. Pandemi öncesinde 2019 yılında MICE departmanı olarak 
ürettiğimiz ciro ile toplam Setur Turizm grubu içinde yüzde 25’lik paya 
sahiptik.

Müşterilerimiz ile fikir alışverişinde bulunarak ihtiyaçlarını 
ortaya çıkardık ve birlikte projeler geliştirmeye başladık
Pandemi ile birlikte doğal olarak tüm toplantılar durduruldu fakat 
ihtiyaç devam ettiği için iş dünyası bir müddet hepimizin bildiği 
online ofis uygulamaları ile bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Bu 
uygulamaların da kabiliyetleri sınırlı olduğundan belli bir süre sonra 
yeterli gelmemeye başladı. Biz de tam bu dönemde müşterilerimiz 
ile fikir alışverişinde bulunarak ihtiyaçlarını ortaya çıkardık ve 
bunun üzerine tedarikçilerimiz ile birlikte projeler geliştirmeye 
başladık. İlk projelerimizde amaç çok sayıda katılımcıyı aynı online 
platformda buluşturmak ve onlara bulundukları kendi mekanlarında 
bir toplantı ortamı yaratmaktı. Pandemi dönemi nedeniyle sosyal 
mesafe, hijyen kuralları ve kapasiteye uygun kısıtlı katılımcı sayısı 

içinde iki tip yöntem uyguluyoruz. Birincisi ve en çok tercih edileni; 
etkinlik mekanlarında fiziksel sahne yerine, green box teknolojisi 
ile kurgulanmış dijital sahne ve sunum ekranları. Konuşmacılar 
sunumlarını ve oturumlarını green box teknolojisi ile dijital ortamda 
gerçekleştiriyor. Bu yöntem ile etkinlik mekanında katılımcılar için 
konuşma ve sunumları izleyebilecekleri ayrı bir toplantı salonunda 
ekranlar kuruyor ve green box stüdyodan sunumlar ile konuşmaları 
canlı olarak ekranlara aktarabiliyoruz. İkinci yöntem ise; dış mekan 
kullanımı yapabileceğimiz örneğin araç lansmanı gibi daha fiziksel 
içerikli etkinliklerde, tedbirler kapsamında fiziksel katılımın daha 
fazla sayıda olabileceği ayrıca sahne üzerinden katılımcılar önünde 
konuşma ve sunumlara imkan sağlayan yöntemi uyguluyoruz. Fiziksel 
katılımı olamayan katılımcılar için ise farklı portallardan canlı yayını 
izletebiliyor, konuşmacının dijital kanaldan izleyicilerle iletişimini 
sağlayabiliyoruz. Müşterilerimiz doğal olarak pandemi etkileri devam 
ettiği müddetçe fiziksel etkinliklere mesafeli yaklaşıyorlar. Ayrıca vaka 
sayılarının inişli çıkışlı seyretmesi uzun süreli plan yapmayı engelliyor. 
Dolayısıyla şu aşamada gelen talepler yakın tarihlere oluyor.

Hem müşterilerimizin hem de katılımcıların asıl istekleri yine bir 
gün alışık olduğumuz şekilde mekanlarda gerçekleştireceğimiz 
etkinliklerde buluşabilmek... 
Pandemi sürecinde her ne kadar etkinliklerimizi hibrit olarak başarılı 
bir şekilde gerçekleştirmiş olsak da hem müşterilerimizin hem de 
katılımcıların asıl istekleri yine bir gün alışık olduğumuz şekilde 
mekanlarda gerçekleştireceğimiz etkinliklerde buluşabilmek... 
Dolayısıyla hibrit etkinlikler pandeminin etkileri tamamen ortadan 
kalkana kadar devam edecek. Sonrasında ise yine alışık olduğumuz, 
katılımcıları buluşturacağımız ve ağırlayacağımız etkinliklere geri 
döneceğiz. Giderek kapsamı genişleyen aşılama çalışmaları, bütün 
dünya bilim insanlarının ilaç geliştirme konusundaki yoğun çabalarının 
kısa sürede sonuç vermesini diliyoruz. Bu sadece MICE sektörü için 
değil genel olarak turizm ve hizmet sektörü için çok önemli. 

Önceki yıllarda alınan farklı kararlar ve tercihler yüzünden MICE 
sektöründe Türkiye ve İstanbul hak ettiği yeri elde edemedi
İstanbul, MICE etkinliklerinde coğrafi konumundan kaynaklı erişim 
kolaylığı, bu alandaki altyapısı, kültürel değerleri, leziz Türk mutfağı, 
deneyimli kadroları, otelleri ve mekanları gibi pek çok nedenle önemli 
bir destinasyon. Ancak bu alandaki pazar payını daha da artırmak 
mümkün.  Biz yurt dışında birçok etkinlik yapıyoruz ve görüyoruz ki 
mekan, teknik, dekor, ulaşım ve insan kaynağı olarak rakiplerimizden 
hiçbir eksiğimiz yok hatta fazlamız var. Bunun üzerine bir de ülkemizin 
doğal güzellikleri, erişim kolaylığı ve avantajlı fiyatlarımızı da 
eklediğimizde listede çok daha yukarılarda olmamız gerekiyor. Bugün 
geldiğimiz durumda pandeminin payı sadece bir yıldır hissediliyor. 
Daha önceki yıllarda alınan farklı kararlar ve tercihler yüzünden MICE 
sektöründe Türkiye ve İstanbul hak ettiği yeri elde edemedi. MICE, 
ülke içinde birçok iş kolunu beslediği için aslında görünenden daha 
fazla katma değer yaratıyor. Ayrıca bu etkinlikler için gelen turist, 
normal turiste oranla daha fazla para harcıyor ve kâr marjı daha 
yüksek oluyor. Buna ek olarak o bölgeyi beğenirse daha sonra ailesi 
ve yakınları ile birlikte tatile gidebiliyor. Dolayısıyla MICE sektörünün 
gelişmesi her açıdan ekonomiye katkı sağlar. Bunun için yapılması 
gereken ise lobi faaliyetleri ve tanıtımdır. Son birkaç yıldır Turizm 
Bakanlığı’nın bu konuda memnun edici girişimleri oluyor. Pandemi 
sonrasında bu çalışmaların daha da artarak sürmesini diliyoruz. 

MICE, ülke içinde birçok iş kolunu beslediği için 
görünenden daha fazla katma değer yaratıyor

Cem Nebioğlu 
Seturmice Müdürü
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Otelimiz, Merter tekstil bölgesinin tam ortasında, ayrıca Yeni 
Havalimanı hasebiyle İstanbul’un merkez noktasında bulunan bir 
tesistir. Otelin önünden tüm İstanbul’a bağlantı kurabileceğiniz 
Bağcılar-Kabataş tramvay hattı geçmektedir. Otelin yanında bir de 
Outlet alışveriş merkezi bulunmaktadır. Otelimizde toplam 200 oda 
ve 10 adet toplantı salonu yer almakta. İki balo salonumuz 250 
kişi banket, 400 kişi tiyatro düzende kapasiteye sahipken, otelin 
teras katında tamamen gün ışığı alan ve aynı zamanda misafirlerin 
nefes alıp sigara içebilmeleri için mevcut alanıyla gelen misafirlere 
rahatlık sağlamaktadır. B blok asma katımızda aynı fuaye alanında 
5 adet yanana salonumuz bulunmaktadır. Bu salonlarda kapasiteler 
40 ila 80 kişi arasında değişmektedir. Özellikle grup ve çalıştay 
organizasyonlarında fazlaca tercih edilmektedir. Balo salonlarımızda 
ayrıca banket düzende 250-270 kişi civarında misafirimiz rahatça 
ağırlanmakta ve nişan, düğün, kına organizasyonları yapılabilmektedir. 
MICE taleplerini çoğunlukla Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve 
Kafkasya ile Rusya bölgesinden almaktayız. Yurt içinde ise bakanlıklar 
nezdinde gerçekleşen çalıştaylar, federasyon faaliyetleri en çok 
talep edilen etkinliklerin başında gelmektedir. İstanbul’da genel 
olarak Kongre Vadisi olarak bilinen Taksim, Elmadağ, Şişli, Levent 
bölgesi en dinamik ve tercih edilen bölge olarak göze çarpsa da 
yüksek sezonda fayda/maliyet esas alındığında, misafirlerimize aynı 
hizmeti daha uygun fiyatla alabilme şansı veriyoruz. Satış ekibi olarak 
organizasyonun başından sonuna organizasyonun içinde oluyoruz. Bu 
konuda bizler sorun çözmeden misafir isteklerini önseziyle misafirden 
önce yerine getirme ayrıntısına kadar bir dizi faaliyette bulunuyoruz. 
Senelerdir bölge kaynaklı MICE gelirlerimiz hep gelirimizin yüzde 10-
15 civarında bir kısmına denk gelmekte. Zaman zaman İstanbul içi 
organizasyonların bu bölgede yoğunlaşması ile yüzde 20 seviyelerine 
yaklaştığı da olmaktadır.

Mart 2022 ile beraber çıkış yakalamaya başlar, 2023’te ise aksi 
bir durum olmaması halinde talep patlaması ile karşılaşabiliriz
MICE sektörü tarihinin en zor dönemini yaşıyor desek abartmış 
olmayız sanırım. Sadece MICE sektörünün baş aktörleri değil, aynı 
zamanda bu sektöre tedarikçi olan binlerce firma da kapısına kilit 
vurdu ve çaresizce bu sürecin geçmesini beklemekte. Bu süreçte gerek 
uygulanan politikalar gerek destek şekilleri sektörü ayakta tutabilecek 
nitelikte değildi. Daha doğrusu eşit bir dağılım gösteremedi. Bu süreçte 
MICE sektöründe hiç mi bir şey olmadı? Elbette oldu; özellikle küçük, 

orta ve büyük ölçekte kongrelerin dijital ortamlarda gerçekleştirilmesi 
gibi çeşitli yeniliklerle sektör, bu duruma yanıt veriyor. Otellerin en 
büyük gelir kalemlerinden olan etkinlik segmentinin tüm paydaşları 
ile durma noktasına gelmesi çeşitli çözümlere vesile oluyor. Oteller 
toplantı salonlarında yaptıkları dijital dönüşüm çalışmaları ile fiziksel 
ve sanal toplantılara ev sahipliği yapıyor. Sanal gerçeklik teknolojileri 
ile toplantı salonlarında gerçekleşen hibrit etkinliklere talep arttı. En 
çok kurumsal şirketlerin rağbet ettiği konseptte, kısıtlı sayıda fiziki 
katılımcı varken, sanal olarak birçok kişinin etkinliği izlemesi mümkün 
oluyor. Teknoloji ile toplantılar, ister bir toplantı salonu görünümünde 
ister bir ülkedeymiş gibi özel tasarım konseptinde sağlanabiliyor. 2021 
dönemi ve sonrasında genel olarak temkinli ve ihtiyatlı, sonrasında ise 
hızla artacak bir talep dönemine gireceğiz gibi görünmekte. 2021’in 
son periyodunda az da olsa talep almaya başlayacağız diyebiliriz. Mart 
2022 ile beraber çıkış yakalamaya başlar, 2023’te ise aksi bir durum 
olmaması halinde talep patlaması ile karşılaşabiliriz. Otelimizde de 
önümüzdeki döneme yönelik birkaç kongre ve çalıştay bulunuyor. 
Talepler son dakika gerçekleşiyor ve genelde kısa süre sebebi ile talep 
konfirmeye dönüşüyor.

Devlet ve ilgili kuruluşlar bu sektörün önemini 
anladıkları zaman beklentiler de otomatik olarak artacak
İstanbul, 2000’li yılların başında dünyada en çok kongre yapılan 
şehirlerin başında geliyordu. Zamanla gerek terör unsuru gerekse 
politik sıkıntılar sebebiyle oldukça gerilere düşen toplantı-kongre 
sektörü açısından İstanbul, bugün küresel çapta alt sıralarda yer 
almakta. Daha önce savaş ve kıtlık geçirmiş bazı Afrika ülkelerinde 
yıl içeresinde yapılan kongre sayısı neredeyse Türkiye ve İstanbul ile 
eşit hale geldi. Bu, durumun vahameti acısından çarpıcı bir örnek… 
Burada önem arz eden sebeplerden biri de tabii, şehrin sürekli turistik 
ziyaretinden kaynaklı bir doymuşluk söz konusuydu olmasıydı. Ancak 
pandemi döneminden sonra yine bir özlem noktasına geleceğinden, 
bizlere ve Türkiye’mize olumlu olarak yansıyacaktır. MICE etkinlikleri 
özelinde devletten ve ilgili kuruluşlardan istekler bitmez… Bugüne 
kadar bu sektörler kendi işletmecilerinin özverileri ve çabalarıyla 
ayakta kaldı ve kalmaya devam edecek. Devlet ve ilgili kuruluşlar bu 
sektörün önemini anladıkları zaman beklentiler de otomatik olarak 
artacak. Bu konuda yoğun gayretleri bulunan I-MICE Derneği Başkanı 
Hüseyin Kurt’u, TÜROB Başkanı Müberra Eresin’i ve Travelshop Sahibi 
Murtaza Kalender’i bugüne kadar gerçekleştirdikleri samimi çabaları 
için kutluyor, bu çabalara daha çok olumlu refleks gösterilmesini 
diliyorum.

İleriye dönük öngörülerin çokça masaya yatırılacağı, 
inovatif konuların daha çok konuşulacağı, evden çalışma 
modelinin analizinin yapılacağı bir fuar olacağını düşünüyorum 
ACE of MICE Fuarı, kişilerin uzunca bir aradan sonra birbirlerini 
görmesine, moral ve motivasyon kazanmasına vesile olacaktır. 
Sohbetin ve ileriye dönük öngörülerin çokça masaya yatırılacağı, 
inovatif konuların daha çok konuşulacağı, evden çalışma modelinin 
analizinin yapılacağı bir fuar olacağını düşünüyorum. Sektörün 
rakamsal olarak neredeyse yarısını domine eden MICE sektörünün 
lokomotifi olan ACE of MICE geçtiğimiz yıl Hosted Buyer’ların katılımı 
ile daha ilgi çeken bir hale büründü. Bu sene nisan ayında gerçekleşen 
B2B Luxury MICE Fuarı da bu ilginin devam edeceğinin göstergesi, 
çünkü sadece iç pazardan beslenen MICE sektörü artık dünyadan 
beslenen bir pazara dönüştü ve bu durum önümüzdeki dönemlerde 
çok daha yakından hissedilecektir. Uzun zamandır ülkemize turistik 
olarak da ilgisini yitiren Amerika’nın özellikle MICE sektörüne ilgisi çok 
daha yüksek. Kısa zaman içinde de ülkemize olan taleplerinin ciddi 
şekilde artacağını düşünüyorum. 

Otellerin en büyük gelir kalemlerinden olan etkinlik segmentinin tüm 
paydaşları ile durma noktasına gelmesi çeşitli çözümlere vesile oluyor

Atalay Arıcıoğlu
Ramada Hotel Merter

Satış ve Pazarlama Müdürü
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İnovar Proje, 2018 yılında tüm MICE 
bileşenlerinin üretim ihtiyaçlarının 
tamamına cevap verebilmek için kurulan 
stant, dekor ve dijital baskı üretim 
firmasıdır. Yıllarını sektöre vermiş, bu 
yolda adeta canhıraş çalışmış, her işin 
mutfağında yetişmiş ekibin bir araya 
gelmesiyle hayat buldu. Kendimizi “yeni 
nesil üretim ajansı” olarak tanımlıyoruz; 
yeni nesil derken altını da boş 
bırakmıyoruz. Trendleri ve teknolojiyi takip 
edip projelerimizi bu çerçevede hayata 
geçirmeye çalışıyoruz. Ekibin tamamı 
event kökenli ve bir dönem kurumsalda da 
iş yapmış bir ekip olduğu için bir projenin 
ihtiyacını, karşılaşılabilecek sorunları, 
hataları müşteriden önce öngörebiliyoruz. 
Bu da sanırım bizi diğer firmalardan ayıran 
en büyük özelliğimiz. Hizmetlerimizi üç 
ana başlık altında toplamaktayız. Stant 
üretimi kapsamında Fuar standı, kongre 
standı, avm standı, ürün standı, tanıtım 
standı imalatı yapıyoruz. Dekor üretimi 
kapsamında kongre dekoru, toplantı 
dekoru, özel gün dekorları yapıyoruz. 
Dijital baskı alanında ise indoor ve outdoor 
için baskı gerçekleştiriyoruz. Ürün ve 
hizmetlerimizin tamamı MICE sektörüne 
yönelik. MICE’ın en önemli bileşenlerinden 
birinin de üretim olduğuna inanıyoruz. 
Pandemi sürecinde her ne kadar dijitalde 
işler yapılıyor olsa da üretimsiz, dekor ve 
sunum olmadan, fiziki görsellik olmadan 
gerçekleştirilen etkinliklerin firmaların 
bu zorlu süreçte ayakta kalabilmesi için 
yapıldığını ve bir geçiş dönemi olduğunu 
düşünüyorum. Çoğu müşteri sahada fiziki 
olarak görmediği bir ürüne para vermek 
istemez. Globaller dijitali çok iyi başarmış 
olabilirler ama ülkemizde global kaç marka 
var? Bu sebeple yerelin çoğu düzenlemiş 
olduğu etkinliklerde görsellik görmek 
istiyor. Tam burada MICE bileşeni olarak 
biz devreye giriyoruz. Yaptığımız üretimler 
ile hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz.

Bu krizde sadece yatırımlarını doğru yapan 
ve finansını düzgün yöneten firmalar 
ayakta kalmayı başarabildi
Covid-19 pandemisi dolayısıyla global bir 
krizin içerisindeyiz, her krizde olduğu gibi 
yine en büyük darbeyi alan sektör MICE ve 
fuar sektörü oldu. 2012’den beri yaşanan her 
krizde direkt ve dolaylı etkilenen sektör bizim 
sektörümüz. Firmalar her krizde pazarlama 
bütçelerini anında kısar, ne zaman açılacağı 
belli olmamak üzere… Bu sebeple eğlenceli 
olduğu kadar ne yazık ki cefası da çok... Tam 
toparlandık, ayaklanıyoruz dediğimiz her 
sene bir kriz yaşadık. Hepsini atlattık ama 
bu krizde sadece yatırımlarını doğru yapan 
ve finansını düzgün yöneten firmalar ayakta 
kalmayı başarabildi. Bu süreçte tanıdığım 
birçok firma atölyelerini, ofislerini kapattı. 
14 aydır fatura kesemeyen firmalar var. 
Etkinlikler dijitale dönmüş olsa da bu bir geçiş 
süreci; en kısa sürede fiziki olarak sahalarda 
olacağız. Bu noktada MICE sektöründe 
2021’in ilk sekiz ayı, 2020’den farklı 
geçmeyecektir diye düşünüyorum. Bunu da 
yaşadığımız ilk dört aydan anlayabiliyoruz. 
Gelen talepler, briefler hep eylül ve sonrası 
için. Mayıs sonunda biraz kıpırdanmalar 
başlayacak olsa da eskiden yaptığımız yazlık 
road showlar, festivaller yerini daha küçük, 
mikro organizasyonlara bırakacak. Normal 
dönemde zaten fuarlar mayıstan sonra bitiyor. 
Benim öngörüm, 2021’in ilk sekiz ayında 
aşı planlamamız doğru yapılıp uygulanırsa, 
eylül ayında tam anlamıyla sahalarda 
olacağımız şeklinde. Aksi bir durumda MICE 
temsilcileri 18 aydır iş yapamıyor durumda 
olacak. Finlandiya, İngiltere, Çin kalabalık 
festivallere organizasyonlara dönüş yaptı 
bile. Eylül ayında Avrupa’da neredeyse tüm 
fuarlar açılıyor. Pandemi sadece Türkiye’de 
değil, tüm dünyada var. Belirli şartlar altında, 
Covid kuralları çerçevesinde her şey yapılıyor. 
Bence biz de başarabiliriz. Tüm dernek ve sivil 
toplum kuruluşları bu perspektifte birleşmeli 
diye düşünüyorum. Destekler bizi daha fazla 
hayatta tutmaya yetmez. 

Dernekler olarak yaptığımız 
görüşmelerde ortak noktada istediğimiz 
destekleri devlet kurumlarına ilettik
Pandemi başından bu yana verilen KÇÖ 
desteği biraz da olsa firmaların yaralarına su 
serpti ama yeterli değil elbette. Avrupa’nın 
verdiği desteklerin yanında bizim aldığımız 
destekler hiçbir şey... Avrupa’da hemen 
hemen her sektöre özel destek paketleri 
oluşturuldu, ilk etapta mali toparlanma 
paketi sağladı, sonrasında ekonomik istikrar 
fonu ile şirketlere 100 Milyar Dolar destek 
yapıldı, KDV indirim destekleri, sigorta 

ödemeleri yardımları, kredi garanti desteği 
gibi toplamda 346 Milyar Euro değerinde 
destek sağlandı. Dernekler olarak yaptığımız 
görüşmelerde ortak noktada istediğimiz 
destekleri devlet kurumlarına ilettik. KÇÖ 
uzatılması, sicil affı giderilmesi, Covid-19 
tedbirleriyle organizasyonların teşvik 
edilmesi ve desteklenmesi, hibe kredilerin 
verilmesi ve SGK prim desteği gibi beklentiler 
içerisindeyiz. Derneklerimiz bu konuda 
ellerini taşın altına koydular ve çalışmalar 
yapıyorlar. Umarım olumlu sonuçlar alırız.

Markalar zaten kıstıkları bütçeleri daha da 
aşağı düşürmeye çalışıyor ya da korktukları 
için yatırım yapmaktan çekiniyor
Biz üretim sektöründe olduğumuz için, 
aldığımız talepler genelde “Ne yapacağımızı 
bilmiyoruz, sizce iptal olur mu? Bu iş sizce 
ertelenir mi, ucuz bir şey mi yapsak? 
Hiç masrafa girmeden örümcek stantla 
geçiştirsek sizce nasıl olur?” şeklinde... 
Markalar zaten kıstıkları bütçeleri bu talepler 
ile daha da aşağı düşürmeye çalışıyor 
ya da korktukları için yatırım yapmaktan 
çekiniyor. Ya iptal olursa, ya kimse gelmezse, 
ya beklendiği gibi geçmezse, yaptığımız 
yatırım boşa giderse… Hep soru işaretleri ile 
dolular. Tabii bu da karar verme ve satın alma 
süreçlerini etkiliyor. Bazen çok etik olmayan 
teklifler bile alıyoruz. “Zaten işiniz yok, şu 
fiyata yapın” gibi… İşimiz olsun olmasın, bir 
malı çok düşük fiyattan almak, zor durumdaki 
firmaların bu durumlarını kullanmak 
fırsatçılıktır. Yani bu talepleri toplayıp bir 
araya getirince, eylül için öngördüğümüz tam 
açılma hayalinin kısmen de olsa yine sekteye 
uğrayacağı görülüyor. Sektöre ilişkin ifade 
etmek istediğim bir diğer nokta; MICE ve fuar 
sektörü aslında birbirini tamamlayan iki aynı 
tema. Bunların en temel desteği ise üretim... 
Üretimin sorunlu, kusurlu olduğu bir proje 
marka için boşa yatırım anlamına gelir. Hatalı 
projelerde marka istediği verimi alamaz. 
Sektörde birbirinden kıymetli, bu işe yıllarını 
vermiş sektör ortaklarımız bulunmakta ama 
bu dönemde hepsi çok zorluklar çekmekte. 
Yıllarca markaları sırtında taşıyan MICE ve 
fuar emekçileri olarak devlet destekleri 
yetersiz kaldığı gibi bir o kadar markalar 
da sırt çevirdi, kocaman bir sektör kendi 
kaderine terk edildi. Durum böyle olunca 
kapanan firmaların yerini merdiven altı 
atölyeler aldı ve işlerin kalitesi düştü. Yeni 
sezonda herkesin mutlu olacağı, projelerin 
bolca olduğu, hepimizin yüzünün güldüğü 
eski dönemlerimize dönmek için ayakta 
kalmamız lazım. Ayakta kalabilmek için de 
destek lazım...

Etkinlikler dijitale dönmüş olsa da 
bu bir geçiş süreci; en kısa sürede 
fiziki olarak sahalarda olacağız

Ahmet Özgen
İnovar Proje İş ve 

Proje Geliştirme Yöneticisi



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir 
Alpaslan, turizm tesislerinde Güvenli Turizm 
Sertifika Programı’nın, TBMM gündeminde 
olan Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki 
değişiklikle sürekliliğinin sağlanacağını 
söyledi. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunda kabul edilen 
teklifin, TBMM Genel Kurulundan geçerek 
kanunlaşması planlanıyor. Kovid-19 başta 
olmak üzere sağlık hususundaki tüm tedbirleri içeren programın 
temel amacının yerli ve yabancı turistlerin, güvenli ve keyifli şekilde 
tatillerini yapmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Alpaslan, 
programın, turizm tesislerine hijyen odaklı 152 kriteri uygulamaları 
yönünde zorunluluk getirdiğini bildirdi.

Tesisimiz Susesi Luxury Resort, Antalya Belek 
bölgesinde bulunmaktadır. Otel binasından 
ayrı olarak inşa edilen Kongre Merkezimiz, 6 bin 
600 metrekarelik alana sahip olup, en büyüğü 
1.800 metrekare, 8.20 metre yüksekliğinde 
ve üçe bölünebilen İstanbul Salonu ve 
gün ışığı alan 3 bin 600 metrekarelik fuaye 
alanımız ile farklı büyüklüklerde toplam 17 
adet toplantı salonuyla hizmet sunmaktadır. 
Gerek yurt içi gerek yurt dışı olmak üzere 
tüm pazarlarda hizmet vermekteyiz. Toplantı 
salonları ve fuaye alanından odalara, ana 
restorana, lobi ve dış alanlara direkt geçiş 
imkanı, üst fuaye alanından alt fuaye alanına 
yürüyen merdiven, asansör, döner yol ve 
merdiven ile ulaşım imkanı, grup girişleri 
için dizayn edilmiş özel resepsiyon ve check-
in alanı, salon ve fuaye alanına direkt geçiş 
sağlayan servis yolu, araç lansmanları için 
İstanbul Salonu ve fuaye alanına binek araç 

ve minibüs giriş imkanı, İstanbul Salonu 
ve kongre merkezi fuaye alanında banket 
aktiviteleri için kullanılan özel mutfak ve 
bar bölümü, talep doğrultusunda teknik 
ekipman desteği, 360 standart odamızın 
baştan sona yenilenmiş olması, özel kategori 
odalarımızın şu an da yenilenme sürecinde 
olması, hizmet vermeye başladığımız 
2007 senesinden beri deneyimli banket ve 
operasyon kadromuz ile çözüm odaklı oluşu 
ve profesyonel insan ilişkilerimiz sayesinde, 
müşteri memnuniyeti odaklı duruşumuz ile 
rakiplerimizden ayrıldığımızı söyleyebiliriz. 
MICE etkinlikleri, yıllık gelirlerimizin yüzde 15 
ila 20’lik kısmını teşkil etmektedir. Ne yazık 
ki her sektörde olduğu gibi turizm sektörü 
de Covid-19 pandemisinden ciddi anlamda 
etkilendi. Bu kapsamda MICE etkinliklerimiz 
pandemiden dolayı etkilenmiş olsa da 
tesisimizin 12 ay açık olmasından dolayı, irili 
ufaklı organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Bu 
süreçte çok zorluk yaşayan acentelerimizin 
hemen yanı başında olarak tüm desteklerimizi 
esirgemeden sürecin atlatılması noktasında 
gerek maddi gerekse manevi olmak üzere 
onları zarara uğratmadan çözüm ortaklığı 
yoluna gittik. Yurt içi ve yurt dışı olmak 
üzere şirketler, dernekler, tıp kongreleri, 
incentive ve fuar gruplarının, bu süreçten 
etkilenmelerine rağmen ürün pazarlamaları, 
eğitimleri ve tanıtımları için yine yüz yüze 
gelmeleri, sosyalleşmeleri ve eğitimlerini 
tamamlayabilmeleri adına organizasyonların 
devam edeceği düşüncesindeyiz. Ülkemizde 
aşılama sürecinin ilerlemesi ve vaka sayılarının 

düşmesiyle organizasyonlarımız kaldığı 
yerden başlayacaktır. Otelimiz özelinde, 
özellikle 2021 Eylül ayı sonu itibariyle 
tesisimizde 2021 yılı içerisinde satışa açık 
tarihlerimiz azalmıştır. Talepler 2021 Ekim, 
Kasım ve Aralık ayı itibariyle yoğun bir şekilde 
devam etmektedir.

ACE of MICE Fuarında 2020 yılında 
yenilenen 360 standart deluxe odamızla ve 
lobi alanımızla ilgili tanıtım yapacağız
MICE sektörü açısından İstanbul; bilim, kültür 
ve sanatın merkezi olarak her yıl milyonlarca 
turist ağırlamakta. Bununla birlikte Antalya 
Belek bölgesinde bulunan ve ciddi yatırımlarla 
yapılan, tüm dünyaya Ultra Her Şey Dahil 
sistemde hizmet sunan tesislerimizin Türk 
turizmine katkısı da yadsınamaz. 2007 
yılından bu yana uluslararası işlere imza atmış 
tesisimiz, uluslararası destinasyonlarda da 
ülkemizi ve Antalya’mızı tanıtmaya devam 
edecektir. ACE of MICE Fuarında da 2020 
yılında yenilenen 360 standart deluxe 
odamızla ve lobi alanımızın yenilenmesiyle 
ilgili tanıtım yapacağız. Susesi Luxury Resort 
olarak misafirlerimizin bizi tercih etme 
sebeplerinden olan özel odalarımızın da 
yenilenmesini duyurabilme imkanı dolayısıyla 
fuar, bizlere fayda sağlayacaktır. Yüz yüze 
gelme imkanımızın her zaman olmadığı, 
hem yurt içi hem yurt dışı portföylerimiz 
ile bir araya gelme şansı sunması açısından 
kendimizi birebir tanıtma imkanı sağladığı için 
Ace of MICE fuarının sektöre katkıları bizim 
için çok önemlidir.

Şirketler, dernekler, tıp kongreleri, incentive ve 
fuar gruplarının, süreçten etkilenmelerine rağmen 
organizasyonların devam edeceği düşüncesindeyiz

Şefika Uluçay
Susesi Luxury Resort 

MICE Yöneticisi 
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Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti 
görünümüne kavuşan ve her yıl binlerce 
ziyaretçiyi ağırlayan Şanlıurfa’nın Halfeti 
ilçesindeki taş konaklar aslına uygun 
restore edilerek turizme kazandırılıyor. 
Fırat Nehri üzerine yapılan Birecik Barajı 
nedeniyle bir bölümü sular altında 
kalan Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 
yılında “Sakin Şehir” ağına dahil ettiği Halfeti, her dönemde yerli 
ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. İçinde barındırdığı doğal 
güzellikleriyle Güneydoğu’nun ilgi gören destinasyonlarından olan 
ilçenin bu silüetinin bozulmaması amacıyla bölgedeki taş konaklar 
aslına uygun şekilde restore ediliyor.

Halfeti’nin taş konakları 
turizme kazandırılıyor

Turizmde Güvenli Turizm 
Sertifikası sürekli hale geliyor
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Bodrum’un Ortakent mahallesi 353 adada bulunan 10 parsel araziye ilişkin imar planını değiştirdi. 
Özelleştirme program ve kapsamında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı dev arazinin imar planı değiştirildi. TurizmGüncel’de 
yer alan habere göre, Bodrum’un Ortakent mahallesi 353 ada 15, 60, 61, 62, 64, 116, 134, 135 ve 137 parsellerde bulunan arazilerin 
imar planı “Gelişme Konut Alanı, Otel Alanı, Ticaret Alanı, Ticaret-Turizm-Konut alanı, Özel Sağlık Tesis Alanı, Günübirlik Tesis Alanı, 
İlkokul Alanı, Ortaokul Alanı, Anaokulu Alanı, Pazar Alanı, Otopark Alanı.....’’ olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, arazilerin askı sürecine, plan ana kararlarına, sit alanlarına ve 
ulaşıma ilişkin itirazlar ise reddedildi.

Aralarında tatil sitelerinin de yer aldığı 500’den fazla sanal mağazadan 
alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com, üyelerinden bir 
kısmına, nasıl bir tatil planladıklarını, tatil için ne kadar bütçe ayırdıklarını 
sordu. Ankete yanıt verenlerin yarısı, yaz tatili için şimdiden akraba 
ya da arkadaş evi için 7-10 günlük rezervasyon yapmış durumda. 
Bu gruptakilerin tatil için ayırdıkları bütçenin kişi başı ortalaması 
750 TL. Ankete göre, tatil için tercih edilen ikinci adres yazlıklar. Her 
10 kişiden üçü 15 gün ile bir ay arasında kendilerine ait yazlıkta tatil 

yapmayı planlıyor. Yazlıkçıların tatilde harcamayı planladıkları paranın 
ortalaması da kişi başı 2 bin TL’yi buluyor.  Yaz tatilini otel, tatil köyü 
ya da pansiyonlarda geçireceklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 15. 
Ortalama bir hafta tatil yapmayı planlayan bu kişiler, otel ve tatil köyleri 
için kişi başı ortalama 2 bin 500 TL, pansiyonlar için ise 1.400 TL bütçe 
ayırmış durumda. Geri kalan yüzde 5’lik kısmın hayallerini ise 4-5 
günlük yurt dışı seyahatler süslüyor. Yurt dışı seyahatler için kişi başı 6 
bin TL bütçe ayrılıyor. 

Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO), uluslararası medyaya 
Japonya hakkında ilgi çekici bilgiler sağlamak için özenle 
hazırlanmış bir dizi haber bültenini duyurdu. Bültenlerin 
duyurusu 25 Mart’tan bu yana Japonya’yı 121 gün boyunca 
dolaşan Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarının 
Meşale Turu ile aynı zamana denk geldi. JNTO, Japonya’nın 
pek çok ilgi çekici ancak daha az bilinen yerlerine ilişkin global 
farkındalığı artırmak için Tokyo and Beyond: 2020 adlı bir web 
sitesi ve medya kiti de tanıttı. Şu anda, web sitesi kapsamlı bir 
Tokyo rehberi, önerilen güzergahlar ve Helal özellikli yemek 
bilgileri dahil olmak üzere seyahat kaynakları içermekte. Ayrıca, 
engelli kişilerin ve editörlerin Japonya’yı kolaylıkla gezebilmesini 
sağlamak için tasarlanmış altyapı ve erişilebilirlikle ilgili değerli 
bilgiler içeriyor.

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi Göbeklitepe 
Birleşmiş Milletler’de (BM) görücüye çıkacak. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa’da 12 bin yıllık 
geçmişiyle “Tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’den 
bir eserin kopyası New York’taki BM Genel Merkezi’nde sergilenecek. 
Dünya kültür mirası Göbeklitepe’nin D yapısı olarak adlandırılan 
bölümünde bulunan 5,5 metre yüksekliğindeki “P18” numaralı 
dikilitaşın (stel) sert kireçtaşından yapılacak kopyası Birleşmiş 
Milletler’e resmi bir sanat hediyesi olarak sunulacak. Ajansbizim’ de 
yer alan habere göre, New York’taki BM Genel Merkezi’nde kalıcı 
olarak sergilenecek eser Göbeklitepe’nin evrensel bir kültür mirası 
olma özelliğini göstererek önemli bir tanıtım fırsatı sunacak. 

Bodrum’daki 10 parsellik araziye imar değişikliği

Pandemide yerli turistin tercihi akraba evi oldu 

JNTO’dan Tokyo 2020 
Olimpiyat Oyunlarına özel 
medya kiti

Göbeklitepe, New York’ta 
sergilenecek 
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 İSTATİSTİKLER

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA FED. 316.166 395.915 25,22
İRAN 220.048 152.923 -30,50
ALMANYA 356.261 130.897 -63,26
BULGARİSTAN 393.220 109.657 -72,11
UKRAYNA 101.961 109.194 7,09
IRAK 174.749 105.349 -39,71
AZERBAYCAN 122.187 54.220 -55,63
FRANSA 93.383 40.872 -56,23
ROMANYA 65.991 40.273 -38,97
HOLLANDA 78.359 36.039 -54,01
LİBYA 42.732 33.631 -21,30
GÜRCİSTAN 327.910 32.052 -90,23
A.B.D. 65.261 31.359 -51,95
AVUSTURYA 35.904 16.436 -54,22

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

MISIR 29.070 16.123 -44,54
İNGİLTERE 118.346 15.883 -86,58
İSVİÇRE 25.594 14.063 -45,05
İSPANYA 31.943 9.003 -71,82
KUVEYT 59.467 8.836 -85,14
ÇİN HALK CUM. 30.095 6.765 -77,52
CEZAYİR 44.652 2.266 -94,93
DANİMARKA 21.136 2.243 -89,39
K.K.T.C. 45.039 2.240 -95,03
G. KORE 32.541 1.854 -94,30
AVUSTRALYA 10.311 1.371 -86,70
JAPONYA 16.461 884 -94,63
S.ARABİSTAN 64.959 884 -98,64
DİĞERLERİ 885.364 457.488 -48,33

İSTANBUL’A GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI (MART 2021)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA FED. 32.709 87.485 167,46%
İRAN 1.334 56.108 4106,00%
ALMANYA 35.460 42.494 19,84%
UKRAYNA 13.795 36.119 161,83%
IRAK 1.713 18.632 987,68%
ÖZBEKİSTAN 9.391 16.426 74,91%
AZERBAYCAN 7.253 15.128 108,58%
LİBYA 8.855 14.265 61,10%
ABD 12.131 12.847 5,90%
FRANSA 15.484 12.703 -17,96%
HOLLANDA 9.704 12.275 26,49%
ÜRDÜN 5.905 8.811 49,21%
LÜBNAN 6.581 7.476 13,60%
SURİYE 5.669 7.129 25,75%
İNGİLTERE 16.118 7.094 -55,99%
MISIR 4.467 6.468 44,80%
İSRAİL 4.821 6.450 33,79%
AVUSTURYA 4.260 5.920 38,97%
ROMANYA 5.057 5.569 10,12%
ÇİN 690 2.930 324,64%
KUVEYT 3.942 2.257 -42,74%
KANADA 3.004 1.933 -35,65%
TÜRKMENİSTAN 1.286 650 -49,46%
GÜNEY KORE 265 495 86,79%
AVUSTRALYA 1.746 475 -72,79%
SUUDİ ARABİSTAN 3.530 363 -89,72%
DİĞERLERİ 111.783 120.493 7,79%
TOPLAM 374.101 545.608 45,85%
İSTANBUL’A GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-MART 2021)

TOPLAM 2.353.286 1.231.346 -47,67%

MUĞLA’YA GELEN YABANCI
ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-MART 2021)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

RUSYA FED. 84 900 971,43%
İSRAİL 158 73 -53,80%
İNGİLTERE 1.872 67 -96,42%
ALMANYA 182 32 -82,42%
UKRAYNA 97 29 -70,10%
FRANSA 56 21 -62,50%
İTALYA 34 19 -44,12%
ÇEKYA 8 19 137,50%
İSVİÇRE 35 18 -48,57%
A.B.D. 55 15 -72,73%
İSPANYA 15 13 -13,33%
BEYAZRUSYA 5 11 120,00%
AVUSTURYA 26 9 -65,38%
G.AFRİKA 13 9 -30,77%
LÜBNAN 4 8 100,00%
HOLLANDA 55 7 -87,27%
YUNANİSTAN 1.137 7 -99,38%
KANADA 18 6 -66,67%
ROMANYA 130 5 -96,15%
POLONYA 10 4 -60,00%
LETONYA 14 1 -92,86%
DANİMARKA 11 0 -100,00%
NORVEÇ 10 0 -100,00%
FİNLANDİYA 19 0 -100,00%
ÜRDÜN 42 0 -100,00%
BULGARİSTAN 42 0 -100,00%
İRAN 0 0 0,00%
MACARİSTAN 4 0 -100,00%
DİĞERLERİ 263 80 -69,58%
TOPLAM 4.588 1.373 -70,07%

İZMİR’E GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-MART 2021)
MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 29.406 12.367 -57,94%
AZERBAYCAN 2.621 2.796 6,68%
UKRAYNA 2.894 1.791 -38,11%
HOLLANDA 5.112 1.606 -68,58%
İRAN 1.342 796 -40,69%
İSVİÇRE 1.305 474 -63,68%
AVUSTURYA 1.767 451 -74,48%
FRANSA 2.012 348 -82,70%
BELÇİKA 1.431 316 -77,92%
İNGİLTERE 3.280 308 -90,61%
BULGARİSTAN 1.434 273 -80,96%
FİLİPİNLER 2.010 240 -88,06%
A.B.D. 1.027 220 -78,58%
RUSYA FED. 887 170 -80,83%
İTALYA 479 117 -75,57%
ROMANYA 285 93 -67,37%
SURİYE 164 84 -48,78%
POLONYA 428 71 -83,41%
DANİMARKA 320 60 -81,25%
SLOVAKYA 46 12 -73,91%
ÇEKYA 62 11 -82,26%
JAPONYA 319 10 -96,87%
ÇİN HALK CUM. 201 9 -95,52%
NORVEÇ 69 8 -88,41%
FİNLANDİYA 37 7 -81,08%
AVUSTRALYA 280 6 -97,86%
G. KORE 377 3 -99,20%
KUVEYT 273 0 -100,00%
DİĞERLERİ 6.415 868 -86,47%
TOPLAM 72.592 23.816 -67,19%

TOPLAM 4.238.644 1.953.086 -53,92

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI 
(OCAK-MART 2021)

Türkiye’nin, ilk çeyrekteki turist kaybı yüzde 54

İstanbul’un ziyaretçi sayısı 
mart ayında artış gösterdi

Turizm şehri Muğla’nın 
turist sayısı düşüşte

İzmir, ilk çeyreği 23 bin 816 
pax ile tamamladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere 
göre, 2020’nin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, 
Türkiye’nin ilk çeyrekte aldığı toplam yabancı ziyaretçi 
sayısının yüzde 53,92 oranında düştü. Geçtiğimiz yılın Ocak-

Mart dönemini kapsayan ilk üç ayında toplam ziyaretçi sayısı 
4 milyon 238 bin 644 iken, bu sayı 2021’in aynı döneminde 
1 milyon 953 bin 86 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en 
önemli pazarlarından Rusya, gelen ziyaretçi sayısında yüzde 

25’lik artış ile 359 bin 915 turisti ülkemize gönderdi. Diğer 
bir kaynak pazar Ukrayna’dan gelen turist sayısı da yüzde 7 
artış ile 109 bin 194 pax oldu. Bu iki ülke dışındaki önemli 
pazarlardan gelen turist sayılarında ise düşüş devam etti.

İstanbul, yılın üçüncü ayında ağırladığı 1 milyon 231 bin 346 
yabancı ziyaretçi sayısı ile geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 
yüzde 45,85’lik artış kaydetti. Bunun yanı sıra, yılın ilk iki 
ayına kıyasla da kente gelen turist sayısında yükselme oldu. 
Bu dönemde turist sayısı bakımından İstanbul’a en fazla turist 
gönderen pazarlar sırasıyla Rusya, İran, Almanya, Ukrayna 
ve Irak oldu. Rusya’dan gelen turist sayısı Mart 2020’ye göre 
yüzde 167 oranında artarken, İran’ın artış oranı yüzde 4.106 
oldu. İlk çeyrek verilerinin toplamına bakıldığında ise, Ocak-
Mart 2020’de 2 milyon 353 bin 286 yabancı ziyaretçi alan 
İstanbul’un bu senenin aynı döneminde yüzde 47 düşüşle 1 
milyon 231 bin 346’da kaldığı görülüyor.

Muğla, yılın ilk çeyreğini yüzde 70 düşüş ile kapattı. Geçen 
sene Ocak-Mart döneminde 4 bin 588 yabancı turist 
ağırlayan kentte bu sene turist sayısı 1.373’te kaldı. İlk üç ayda 
Rusya’dan 900 ziyaretçi alarak bu pazarda yüzde 971 artış 
kaydeden Muğla’ya Çekya’dan gelen turist sayısı ise yüzde 
137 oranında artış gösterdi. Bu iki ülke haricindeki İngiltere, 
Almanya, Fransa gibi kaynak pazarlardan gelen turist sayıları 
ise düşüş trendini sürdürdü. İlk çeyrekte şehre en fazla 
ziyaretçi gönderen pazarlar ise sırasıyla Rusya, İsrail, İngiltere, 
Almanya, Ukrayna ve Fransa oldu.

İzmir’in yılın ilk çeyreğinde ev sahipliği yaptığı yabancı turist 
sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 67’lik düşüşle 
23 bin 816 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl bu sayı 72 bin 592 
olmuştu. Kente en fazla turist gönderen pazar 12 bin 367 
pax ile Almanya olurken, onu 2 bin 796 pax ile Azerbaycan, 
1.791 pax ile Ukrayna, 1.606 pax ile Hollanda takip etti. 
En üst sırada yer alan pazarların turist sayısı değişimlerine 
bakıldığında, Azerbaycan’dan gelen turist sayısında 2020 ilk 
çeyrek verilerine göre yüzde 6’lık artış, diğer pazarlarda ise 
düşüş olduğu görülüyor.








